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Zoznam skratiek 

skratka význam skratky 
BSK Bratislavský samosprávny kraj 
CHKO chránená krajinná oblasť 
CP cestovný poriadok 
ČSD Československé štátne dráhy 
ČSFR Česká a Slovenská federatívna republika 
ČSR  Česko-Slovenská republika 
GVD grafikon vlakovej dopravy 
HDV hnacie dráhové vozidlo 
IDS BK Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja 
KOCR krajská organizácia cestovného ruchu 
MDPT SR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
MsÚ mestský úrad 
NKP národná kultúrna pamiatka  
OcÚ obecný úrad 
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RD rušňové depo 
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SOŠ stredná odborná škola 
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 
TNSK Trenčiansky samosprávny kraj 
TREŽ Trenčianska elektrická železnica 
TTP tabuľky traťových pomerov 
TTSK Trnavský samosprávny kraj 
ÚRŽD Úrad pre reguláciu železničnej dopravy 
VÚC vyšší územný celok 
VVÚŽ Výskumný a vývojový ústav železníc 
ZSSK Železničná spoločnosť (od 1.1.2005 Železničná spoločnosť Slovensko) 
ZSSKC Železničná spoločnosť Cargo Slovakia 
ŽDC železničná dopravná cesta 
ŽSR Železnice Slovenskej republiky 
ŽST železničná stanica  
 
 
 



5 

 

1. Základné údaje a poloha 

   
   Necelých 12 km dlhá, jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať ŽSR č. 117 (číslo trate 
podľa TTP: 128 D) Jablonica – Brezová pod Bradlom s rozchodom koľajníc 1 435 mm je 
vedľajšou traťou 4. kategórie so zjednodušeným riadením dopravy. Najvyššia traťová 
rýchlosť je oficiálne stanovená na 50 km/h, no tá je v súčasnosti prakticky obmedzená 
návesťami na 30 km/h.  

 
Obrázok č. 1: ŽST Jablonica – napravo trať na Trnavu, naľavo trať na Brezovú pod  

 Bradlom, ktorej elektrifikácia sa po pár metroch končí 

     Začiatok predmetnej trate je situovaný na železničnej stanici Jablonica v Trnavskom 
samosprávnom kraji, okres Senica. Trať sa tu oddeľuje od hlavnej elektrifikovanej trate č. 116 
(číslo trate podľa TTP: 128 C) Kúty - Trnava. Tento priestor sa nachádza na rozhraní štyroch 
geomorfologických celkov. Vrchy a pahorky Malých Karpát a Myjavskej Pahorkatiny tu 
prechádzajú do mierne zvlneného terénu Chvojnickej pahorkatiny a do rovín Borskej nížiny. 
Trať do Brezovej pod Bradlom ďalej smeruje okrajom obce a pred železničnou zastávkou 
Jablonica obec v intraviláne úrovňovo križuje cestu I. triedy 51 z Trnavy do Holíča. Trať 
potom opúšťa obec a vedie cez polia. Z ľavej strany možno pozorovať zvlnenú krajinu 
začiatku Myjavskej pahorkatiny, napravo od trate zdvíhajúce sa Malé Karpaty, ktoré sú 
chránenou krajinnou oblasťou. Za zastávkou Osuské prechádza krátkym mostom ponad 
Brezovský potok a vchádza do údolia obklopeného horami. Nákladisko so zastávkou Hradište 
pod Vrátnom sa už nachádza v druhej polovici trate a neďaleko od tohto objektu trať 
úrovňovo križuje cestu II. triedy 501 Lozorno - Jablonica - Brezová pod Bradlom. Trať je aj 
ďalej vedená v blízkosti Brezovského potoka. Z ľavej strany prechádza popri miestnom 
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kameňolome a na rovnakej strane v tesnej blízkosti míňa prírodnú pamiatku Kyseľová 
a o kúsok ďalej aj prírodnú pamiatku Mníchova úboč. Následne železnica prechádza do 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, okres Myjava. Ponad nadjazd tu prechádza cesta zo 
Senice do Brezovej pod Bradlom. V lokalite Dolný Štverník sa odpája vlečka do miestneho 
priemyselného areálu, pred ktorým sa nachádza železničná zastávka Brezová pod Bradlom 
zastávka. V týchto miestach je možné vzhliadnuť z vlaku aj vrchol Bradla s mohylou gen. M. 
R. Štefánika. Železnica ešte raz prechádza mostom cez Brezovský potok a pred ďalším 
úrovňovým priecestím s cestou II. triedy vchádza do stanice Brezová pod Bradlom, ktorá je 
situovaná v km 11,669 a je zároveň koncovou stanicou tejto železničnej trate. 

 
Obrázok č. 2: Zakončenie trate v Brezovej pod Bradlom 
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2. História 

   
     Železnica z Jablonice do Brezovej pod Bradlom bola postavená ako odbočná trať Uhorskej 
severozápadnej miestnej železnice (Magyár Északnyugati helyi érdekü vasút) smerujúcej 
z Nitry a Lužianok cez Hlohovec, Leopoldov, Trnavu a Kúty s pokračovaním cez Brodské po 
zemskú hranicu smerom na Břeclav. Koncesia pre výstavbu daných tratí bola vydaná 
budapeštianskej spoločnosti Ing. Júliusa Auspitza a spol. v roku 1897. Samotná výstavba trate 
Jablonica – Brezová pod Bradlom bola povolená dodatkom ku koncesii nariadením 
Uhorského kráľovského ministerstva obchodu zo dňa 14. októbra 1898. Štát sa na finančných 
nákladoch stavby podieľal 10%-tami.  

     Jednotlivé úseky na 117,9 km dlhej železnici boli uvádzané do prevádzky postupne. Už 
14.12.1897 boli sprevádzkované úseky Trnava – Smolenice a Jablonica – Kúty. Oneskorenie 
prác pri výstavbe 900 m dlhého Jablonického tunela cez pohorie Malé Karpaty, pri ktorého 
razení sa na území Slovenska prvýkrát použila moderná rakúska tunelovacia metóda,  
spôsobilo neskoršie odovzdanie úseku Smolenice – Jablonica, ktorý bol daný do užívania 
11.6.1898. Medzitým už boli sprevádzkované aj úseky Lužianky – Hlohovec (18.12.1897) 
a Hlohovec – Leopoldov (31.3.1898). Úsek Jablonica – Brezová pod Bradlom bol slávnostne 
uvedený do prevádzky 6.9.1899 a napokon úsek Kúty – zemská hranica 8.9.1900. Celkovo 
bolo postavených 13 staníc a 2 zastávky, 147 úrovňových priecestí (z nich 50 vybavených 
závorami), 212 mostov a priepustov a 32 strážnych stanovíšť. 

     Na samotnej trati medzi Jablonicou a Brezovou nebolo spojenie krátko po začatí 
prevádzky veľmi časté. V prvých rokoch 20. storočia premávali v každom smere len 2 osobné 
vlaky denne – prvý ráno, druhý poobede. Jazdný čas bol 40 minút a medzi východzou 
a cieľovou stanicou zastavil vlak len v Hradišti pod Vrátnom.  

     Zánikom Rakúsko-Uhorska a vznikom Česko-Slovenskej republiky 28. októbra 1918 
dochádza na trati k zmene prevádzkovateľa. Po Uhorských kráľovských štátnych železniciach 
tu preberajú prevádzku Československé štátne dráhy. Železničnú stanicu Jablonica obsadili 
úradníci nového štátu 20. novembra 1918 a nový prednosta stanice v Brezovej nastúpil o dva 
dni neskôr. Železničné orgány veľmi rýchlo zareagovali na žiadosť obyvateľov Osuského a už 
začiatkom decembra tu zastavovali osobné vlaky . 

     V roku 1919 zažíva trať dve významné udalosti. Po dlhých 14-tich rokoch pricestoval 
koncom marca do Brezovej v ovenčenom vozni československý veľvyslanec v Londýne Dr. 
Štefan Osuský. Smutným dňom bol 10. máj,  keď vlakom z Bratislavy priviezli do rodného 
kraja bezduché telo generála Milana Rastislava Štefánika, ktorého na druhý deň uložili do 
náhrobku na Bradle, kde bola v rokoch 1927 – 1928 postavená monumentálna mohyla. Jej 
základný kameň položili 4. mája 1924 na 5. výročie Štefánikovej smrti a tejto udalosti sa 
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zúčastnilo veľké množstvo návštevníkov, ktorí boli do Brezovej dopravení niekoľkými 
mimoriadnymi vlakmi.  

     Následkom zaviatia koľajníc dochádza v januári 1924 k päťdňovému prerušeniu dopravy. 
O 5 rokov neskôr sa po snehovej fujavici a závejoch dosahujúcich výšku až 5 metrov, podarilo 
obnoviť dopravu až po dvoch týždňoch.  

     V druhej polovici 30-tych rokov 20. storočia premáva každým smerom už 7 osobných 
vlakov denne a v roku 1937 boli zriadené dnešné zastávky Jablonica obec a Brezová pod 
Bradlom zastávka. Po vzniku Slovenského štátu v marci 1939 prevádzku dráhy zabezpečujú 
Slovenské železnice. 

     Nešťastie sa počas 2. svetovej vojny nevyhlo ani tejto trati. 2. novembra 1944 partizáni 
v katastri obce Hradište pod Vrátnom vyhodili do vzduchu osobný motorový vlak smerujúci 
z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. Zahynulo 6 cestujúcich a asi 10 bolo ťažko zranených, 
z ktorých dvaja zomreli. 

 
 Obrázok č. 3: Vlak na čele s motorovým vozňom M 262 v Hradišti pod Vrátnom 

     Po vojne zažíva trať rozvoj osobnej aj nákladnej dopravy. V 50-tych rokoch 20. stor. 
dosahuje počet premávajúcich osobných vlakov najvyšší počet za celú existenciu trate – 
v smere na Brezovú je to v pracovných dňoch 8 vlakov denne a v smere na Jablonicu 9 
denných spojení. Cez víkendové dni je to o 1 pár vlakov menej. V roku 1957 sa neďaleko 
zastávky Brezová pod Bradlom zastávka začína s výstavbou koľajovej vlečky do národného 
podniku Kovové tkaniny, keďže konečná stanica v Brezovej pod Bradlom už nezvládala 
odbavovať narastajúce objemy prepráv. Často sa stávalo, že prišlo pre podnik až 20 vozňov, 
s ktorými by si stanica poradiť nedokázala. Prevádzka na vlečke bola zahájená 19.12.1958. 
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     Uvoľnenie spoločenských pomerov v roku 1968 sa po niekoľko ročnom odstupe opäť 
nieslo v znamení Štefánikových osláv. Pokloniť sa pamiatke gen. M. R. Štefánika prišlo asi 
200 000 ľudí zo širokého okolia a oslavy sa začali už 2. mája v poobedňajších hodinách. 
Hlavné oslavy sa konali sa krásneho jarného počasia a prítomná bola aj Štefánikova 
snúbenica Giuliana Benzoni. Na trati do Brezovej pod Bradlom bolo zavedených 10 
mimoriadnych vlakov a mimoriadny vlak pre svojich zamestnancov mala aj Správa Východnej 
dráhy Bratislava. Tržba pri pokladni na ŽST Brezová pod Bradlom dosiahla niekoľko tisíc 
korún a stanica bola pekne vyzdobená. Po ukončení osláv bola navrhnutá na mimoriadnu 
odmenu, ktorú aj dostala. 

     V mesiacoch marec až jún 1969 sa na trati uskutočnila obnova železničného zvršku. 
Podieľalo sa na nej 80 pracovníkov a celková suma prác predstavovala okolo 12 mil. Kčs. Po 
ich dokončení parná trakcia zaniká a výkony v nákladnej doprave preberajú dieselové rušne 
radu T 458.1. 

     V marci 1946, júni 1954, júli 1954, apríli 1955, februári 1961, júli 1972 a júni 1979 voda 
Brezovského potoka zatopila železničnú stanicu v Brezovej pod Bradlom. V poslednom 
prípade voda siahala až 50 cm nad úrovňou koľajníc. 

Obrázok č. 4: Cestovný poriadok 1978/1979 

     18. decembra 1980 je dokončená elektrifikácia trate Jablonica – Kúty a 21. mája 1982 aj 
úseku Trnava – Jablonica. K skvalitneniu kultúry cestovania dochádza v GVD 1983/1984 aj na 
samotnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. Do prevádzky sú zaradené nové motorové 
vozne radu M 152.0 s centrálnym otváraním a zatváraním dvier zo stanovišťa rušňovodiča. 
Tieto vozne na lokálke slúžili aj po prečíslovaní na radu 810 až do zrušenia pravidelnej 
osobnej dopravy.  

     Po zmene politických, spoločenských, ako aj ekonomických podmienok sa zo začiatku 
mení situácia v nákladnej doprave. Pokles nakládky v roku 1990 v porovnaní s rokom 1989 
bol citeľný najmä na vlečke podniku Pružinárne a strojárne (niekdajšie Kovové tkaniny), ktorý 
začal viac využívať automobilovú dopravu. Po mnohých rokoch patril prvý májový víkend 
v roku 1990 opäť oslavám M. R. Štefánika. Celoštátne oslavy sa konali pri mohyle na Bradle 
za účasti významných osobností na čele s prezidentom ČSFR Václavom Havlom a na trati 
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Jablonica – Brezová pod Bradlom bolo zavedených 10 mimoriadnych vlakov. O rok neskôr bol 
na túto spomienkovú slávnosť vypravený vlak z Komárna cez Bratislavu, ktorý niesol 
symbolický názov – Štefánikov vlak. Účastníkov na železničnej stanici v Brezovej pod Bradlom 
privítal predseda Matice slovenskej Jozef Markuš. 

Obrázok č. 5: Cestovný poriadok 1993/1994, trať naposledy uvádzaná pod číslom 364 

     Paralelne so zánikom ČSFR k 31. decembru 1992 ukončujú činnosť aj ČSD a dňom 1. 
januára 1993 spolu so vznikom samostatnej Slovenskej republiky sa trať dostáva do správy 
novovzniknutých Železníc Slovenskej republiky. Počet spojov v osobnej doprave zostáva aj po 
desaťročiach nezmenený, denne premáva 7 párov vlakov. Koncom roka však ŽST Brezová 
pod Bradlom stráca samostatnosť a k 1.1.1994 je účtovne pridelená k ŽST Jablonica. 
Poslednou úradujúcou prednostkou na brezovskej železničnej stanici bola Ľubica Kaňková. 

     Postupný útlm osobnej dopravy nastáva od GVD 1996/1997, keď je počet vypravených 
spojov znížený o jeden denný pár vlakov. O 2 roky neskôr dochádza k zrušeniu jedného páru 
vlaku v sobotu a dvoch v nedeľu. Obmedzenie pokračuje aj v roku 1999, keď už aj 
v pracovných dňoch premáva o ďalší jeden pár vlakov menej. Napokon od GVD 2001/2002 je 
cestujúcim k dispozícii 5 párov vlakov v pracovných dňoch a 4 páry vlakov počas víkendových 
dní. Tento počet spojov zostal zachovaný až do zrušenia pravidelnej osobnej železničnej 
dopravy v roku 2003. Medzitým dochádza 1. januára 2002 k rozdeleniu ŽSR na dva 
samostatné subjekty. Železniciam Slovenskej republiky v predmete svojej činnosti zostáva 
správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty, ako aj poskytovanie služieb súvisiacich 
s obsluhou ŽDC. Ako dopravca začína pôsobiť Železničná spoločnosť, a. s. (ZSSK), ktorá sa k 1. 
januáru 2005 rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. zabezpečujúcu osobnú 
dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu. 

     Aj po zrušení pravidelnej osobnej dopravy zostáva trať Jablonica – Brezová pod Bradlom 
v prevádzkyschopnom stave. Nákladnú dopravu tu podľa potreby zabezpečuje dopravca 
ZSSKC rušňami radu 742 spravidla v dopoludňajších hodinách pracovných dní. Z času na čas 
je prevádzka na trati spestrená aj mimoriadnymi osobnými vlakmi. Ide ako o verejné, tak aj o 
privátne jazdy, ktoré zabezpečujú historické aj súčasné železničné vozidlá. 

     Niekoľko mesiacov po zrušení pravidelnej osobnej dopravy bol v roku 2004 natočený na 
ŽST v Brezovej pod Bradlom film Konečná stanica, ktorý vznikol na základe rovnomennej 
divadelnej hry a následne i rovnomenného filmového scenára Stanislava Štepku. V tejto 
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komédii si zahrali aj známi herci, ako napr. Zdena Studenková, Josef Abrhám, Anna Šišková, 
Marián Geišberg, Csongor Kassai, Ľubomír Paulovič, Diana Mórová, Katarína Kolníková, 
Stanislav Štepka, či Milan Lasica. 

     Lokálka medzi Jablonicou a Brezovou pod Bradlom je neraz označovaná aj ako trať Sváka 
Ragana. Túto ľudovú prezývku má po rodákovi z Brezovej, narodenému 7. marca 1847, ktorý 
sa vlastným menom volal Martin Lacko a venoval sa najmä garbiarstvu a poľnohospodárstvu. 
S manželkou Juditou mal tri deti, ktoré v mladosti trpeli zdravotnými problémami. Ich 
choroby odčerpali rodine množstvo financií. Nezostávalo nič iné, ako predať väčšinu 
majetku, najmä role. Garbiar Martin Lacko teda presedlal na obchod a to si vyžadovalo 
neustále cestovanie po jarmokoch. Tam stretal mnoho zaujímavých ľudí. Pre svoju veselú 
a vtipkársku povahu bol Sváko Ragan, ako ho prezývali, veľmi populárny. Zažil množstvo 
zaujímavých príhod a na jednom z jarmokov vo Vrbovom sa zoznámil so spisovateľom Elom 
Šándorom. Ten jeho rozprávanie o huncúctvach na svojich častých návštevách v Brezovej 
zachytil a v roku 1927 vydal knižne pod názvom Sváko Ragan z Brezovej. Trojzväzkový príbeh 
podnikavého garbiara predstavuje významný dokument doby a ľudí, ktorí ju v malom 
mestečku a jeho okolí tvorili. V roku 1976 bol podľa tejto knihy natočený rovnomenný 
televízny seriál s hercom Jozefom Kronerom v hlavnej úlohe.  

                                              
                                                       Obrázok č. 6: Obálka II.dielu knihy Sváko  
                                                          Ragan z Brezovej s motívom železnice  
                                                                       (www.antikvariatik.sk) 

     Ako zaujímavosť je ešte potrebné spomenúť, že na trať do Brezovej pod Bradlom 
nadväzovalo aj niekoľko neuskutočnených projektov. Už počas výstavby železnice sa objavil 
návrh na predĺženie trate do Nového Mesta nad Váhom a v roku 1906 počítal ďalší projekt 
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s pokračovaním trate Piešťany – Vrbové na Brezovú a ďalej do Myjavy. Z dôvodu neúnosných 
finančných príspevkov požadovaných od obcí po trase však z realizácie oboch zámerov zišlo.  

     Po viedenskej arbitráži v roku 1938, keď bola južná časť slovenského územia pripojená 
k Maďarsku, sa opäť uvažovalo s výstavbou železničných tratí na Záhorí. Program počítal 
s dostavbou tratí tak, aby bol možný priamy prejazd vlakov na trase Bratislava – Zohor – 
Plavecký Svätý Mikuláš – Jablonica – Brezová pod Bradlom – Myjava – Nové Mesto nad 
Váhom a to bez úvrate. S výstavbou trate medzi dnešným Plaveckým Mikulášom 
a Jablonicou sa začalo počas 2. svetovej vojny a to 12. októbra 1943. Realizácia stavby mala 
prebiehať do roku 1947 a do konca vojny bolo zrealizovaných 40% zemných prác a upravili sa 
všetky vodné toky križujúce trať. Práce na stavbe trate sa obnovili aj po vojne a to už 
14.6.1945. Pre osud rozostavanej trate bolo však rozhodujúce stanovisko Ministerstva 
národnej obrany ČSR z 22.8.1947, ktoré konštatovalo, že trať nie je z hľadiska obrany štátu 
naliehavá. Práce na stavbe sa preto 30.4.1949 definitívne zastavili. Po ukončení projektu 
trate Plavecký Svätý Mikuláš – Jablonica, začala Stavebná správa Slovenských železníc 
pripravovať aj projekt stavby trate Brezová pod Bradlom – Myjava. Dokončený bol až po 2. 
svetovej vojne a v roku 1946 pripravený na výstavbu, vrátane vytýčenia v teréne. S odbočkou 
trate na Myjavu sa počítalo v km 9 a oproti stredu mesta Brezová pod Bradlom sa mala 
postaviť nová železničná stanica. K samotnej realizácii tejto stavby, ktorá mala mať 3 tunely 
a niekoľko viaduktov, však napokon neprišlo. 
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3. Objekty na trati 

3.1. Železničná stanica Jablonica        

                                                                                              Železničná stanica Jablonica sa nachádza        
                                                                                          v km 34,971 na trati ŽSR 116 Trnava – Kúty                                                                                                                                                                       
                                                                                          a v km 0,000  na trati ŽSR 117  Jablonica –                                                      
                                                                                          Brezová pod Bradlom. Je tu 5 dopravných,  
                                                                                          4  manipulačné  a  7 ostatných staničných  
                                                                                          koľají.    Elektrifikácia   je   zabezpečená   
                                                                                          striedavou sústavou 25 kV 50 Hz. Staničná 
                                                                                          budova  je  situovaná vľavo,  v smere  od  
                                                                                          Kútov.  Súčasťou ŽST sú aj 3 nástupištia a 
                                                                                          vonkajšie  stožiarové osvetlenie.  Stanica   
Obrázok č. 7: Železničná stanica Jablonica                            disponuje  aj  rušňovým  depom,  ktoré 
prevádzkuje ZSSKC. RD zaúsťuje zo spojovacej koľaje č. 9a výhybkou č. 101 v km 34,992.  

     V lete 2016 prebehla rekonštrukcia koľajiska aj priestranstiev v obvode stanice. 
Výsledkom prác je podstatné zlepšenie stavu staničných koľají, nástupíšť, prístupových ciest 
a spevnených plôch určených pre cestujúcu verejnosť. Obnovili sa koľaje č. 2, 4 a 4a. Na 
nástupištia sa použili nástupištné tvárnice TISCHER a pochôdznu plochu tvorí zámková 
dlažba. Drevené priechody medzi koľajami boli nahradené priechodovými konštrukciami 
STRAIL. Zároveň bolo v priestore bývalého skladu, ktorý bol zbúraný, vybudované stojisko 
pre bicykle. Obnovená bola aj nakladacia rampa pri koľaji č. 4.  

V úseku Jablonica – Jablonica obec sa nachádzajú nasledovné železničné priecestia: 
- km 0,209 – zabezpečené -> priecestné zariadenie mechanické (so závorami); križovanie   
                       s účelovou komunikáciou, trvale uzatvorené 
- km 0,505 – nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou 
- km 1,168 – zabezpečené -> priecestné zariadenie svetelné bez závor; križovanie   
                       s účelovou komunikáciou 
- km 1,205 - zabezpečené -> priecestné zariadenie svetelné so závorami; križovanie  
                       s cestou I. triedy 



14 

 

            
Obrázok č. 8: Priecestie v km 0,209                                          Obrázok č. 9: Priecestie v km 0,505                                                  

 

            
Obrázok č. 10: Priecestie v km 1,168                                       Obrázok č. 11: Priecestie v km 1,205   

 

3.2. Zastávka Jablonica obec         

 
     Železničná zastávka Jablonica obec sa  
nachádza  v km  1,220  na  trati  ŽSR 117  
Jablonica – Brezová pod Bradlom. Je tu 1  
dopravná  koľaj.    Prízemná,   murovaná 
budova  zastávky   je  situovaná   vľavo,  
v smere  od  Jablonice.   Na zastávke  je  
vybudované   vyvýšené   nástupište pre 
cestujúcich v dĺžke 40 metrov.  
 
   
                                                                          Obrázok č. 12: Zastávka Jablonica obec 

     Vlaky tu začali zastavovať v roku 1937 a spočiatku mala názov km 1.215 mz (miesto 
zastavenia). Súčasný názov má od roku 1944. V roku 1985 boli na zastávke vykonané 
opravné práce. V roku 1993 bola na odkúpenom železničnom pozemku pri zastávke 
vybudovaná centrálna autobusová stanica.  
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V úseku Jablonica obec – Osuské sa nachádzajú nasledovné železničné priecestia: 
- km 2,519 – nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou  
- km 2,972 – nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou  
 

                
Obrázok č. 13: Priecestie v km 2,519                                       Obrázok č. 14: Priecestie v km 2,972 

 

3.3. Zastávka Osuské 

                                                                                               Železničná zastávka Osuské sa nachádza            
                                                                                          v km  3,636  na trati  ŽSR 117  Jablonica –  
                                                                                          Brezová pod Bradlom.  Je  tu 1  dopravná  
                                                                                          koľaj.  Plechový prístrešok  zastávky  je pri  
                                                                                          strážnom domčeku č. 2,  ktorý je obývaný.  
                                                                                          Prístrešok  aj  strážny domček  sú umiest- 
                                                                                          nené  vľavo,  v  smere  od  Jablonice.  
                                                                                          Súčasťou  zastávky  je  aj  jednostranné  
                                                                                          sypané nástupište pre cestujúcich v dĺžke   
                                                                                          40 metrov. 
 
Obrázok č. 15: Zastávka Osuské 

     Vlaky tu začali zastavovať v roku 1918. Opravné práce na zastávke boli vykonané v roku 
1985. 

V úseku Osuské – Hradište pod Vrátnom sa nachádzajú nasledovné železničné priecestia: 
- km 3,636 – nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou (v úrovni zastávky Osuské) 
- km 3,847 – nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou 
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- km 4,384 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou 
- km 4,617 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou 
- km 5,359 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou 
- km 6,100 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou    
                       komunikáciou 
 

            
Obrázok č. 16: Priecestie v km 3,636                                 Obrázok č. 17: Priecestie v km 3,847  
 

            
Obrázok č. 18: Priecestie v km 4,384                                       Obrázok č. 19: Priecestie v km 4,617 
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Obrázok č. 20: Priecestie v km 5,359                                       Obrázok č. 21: Priecestie v km 6,100 

 
3.4. Nákladisko so zastávkou Hradište pod Vrátnom 

 
     Nákladisko  so  železničnou zastávkou  
Hradište pod Vrátnom sa nachádza v km  
6,396  na  trati  ŽSR  117  Jablonica  –  
Brezová pod Bradlom.  Je tu 1 dopravná  
a   1   manipulačná  koľaj.   Prízemná, 
murovaná  budova  nákladiska/zastávky  
je   umiestnená  vpravo,   v smere  od  
Jablonice. Súčasťou nákladiska/zastávky 
je   jednostranné   vyvýšené  sypané  
nástupište  pri hlavnej  staničnej  koľaji  
v  dĺžke  50 metrov.  K dispozícii  je  aj 
vonkajšie     osvetlenie      priestoru            Obrázok č. 22: Nákladisko so zastávkou Hradište       
nákladiska/zastávky, ktoré sa obsluhuje                          pod Vrátnom     
vypínačom  v budove nákladiska/zastávky.  Pri manipulačnej koľaji sa nachádza drevený sklad 
a nakladacia rampa s dĺžkou 13 metrov.  

     Pôvodne železničná stanica Hradište pri Senici bola od 18.7.1921 pretransformovaná na 
zastávku s nákladiskom a účtovne pridelená železničnej stanici Brezová, následne od 
21.1.1924 železničnej stanici Jablonica. S účinnosťou od 1.5.1924 sa pôvodný názov zastávky 
Hradište pri Senici zmenil na súčasný názov Hradište pod Vrátnom. Nákladisko sa 
v súčasnosti na nakládku a vykládku nevyužíva. 

V úseku Hradište pod Vrátnom – Brezová pod Bradlom zastávka sa nachádzajú nasledovné 
železničné priecestia: 
- km 6,487 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s cestou II. triedy 
- km 7,573 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi a dopravnými značkami P2 –  
                                                        Stoj, daj prednosť v jazde!; križovanie s účelovou          
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                                                        komunikáciou 
- km 8,451 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou  
                                                        komunikáciou 
- km 9,718 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s účelovou  
                                                        komunikáciou 
 

            
Obr. č. 23: Priecestie v km 6,487                                               Obr. č. 24: Priecestie v km 7,573  
 

            
Obr. č. 25: Priecestie v km 8,451                                               Obr. č. 26: Priecestie v km 9,718     

 

3.5. Vlečka Dolný Štverník 

     Koľajová vlečka spoločnosti Pružiny a siete, a. s. sa v km 9,848 odpája od dopravnej koľaje 
na trati ŽSR 117 Jablonica – Brezová pod Bradlom. Sprevádzkovaná bola v roku 1958. 
V súčasnosti je nevyužívaná. 
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Obrázok č. 27: Vlečka Dolný Štverník 

3.6. Zastávka Brezová pod Bradlom zastávka 
 
                                                                                                Železničná  zastávka  Brezová  pod  
                                                                                           Bradlom zastávka   sa nachádza  v km  
                                                                                           10,100  na trati  ŽSR 117  Jablonica –  
                                                                                           Brezová pod Bradlom. Je tu 1 dopravná  
                                                                                           koľaj.  Nemá  budovu zastávky,  nápis  
                                                                                           zastávky je vľavo, v smere od Jablonice.  
                                                                                          Súčasťou zastávky je jednostranné sypané              
                                                                                          nástupište  v dĺžke 20,  resp.  40 metrov.   
                                                                                          Zastávka je elektricky osvetlená. 
 
Obrázok č. 28: Brezová pod Bradlom zastávka 

     Vlaky tu začali zastavovať v roku 1937 a spočiatku mala názov km 10.098 mz (miesto 
zastavenia). V 40-tych rokoch 20. storočia dostala názov Štverníky (podľa časti mesta 
Brezová pod Bradlom). Súčasný názov nesie od prelomu 50-tych a 60-tych rokov minulého 
storočia. 

V úseku Brezová pod Bradlom zastávka – Brezová pod Bradlom sa nachádzajú nasledovné 
železničné priecestia: 
- km 10,108 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi a dopravnými značkami P2 –  
                                                          Stoj, daj prednosť v jazde!; križovanie s cestou III. triedy 
- km 11,320 - nezabezpečené -> vybavené výstražnými krížmi; križovanie s cestou II. triedy 
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Obrázok č. 29: Priecestie v km 10,108                                         Obrázok č. 30: Priecestie v km 11,320 
 

3.7. Železničná stanica Brezová pod Bradlom 

 
     Železničná   stanica   Brezová   pod  
Bradlom sa nachádza v km 11,669 a je  
koncovou  stanicou  na trati  ŽSR  117  
z Jablonice. Má 2 dopravné koľaje, 1 
manipulačnú   koľaj  a  2  koľaje  pre  
zvláštne účely. Obývaná, jednoposcho- 
dová  budova dopravne  sa  nachádza 
vľavo,  v smere  od Jablonice.  Medzi 
staničnou   budovou   a   nakladacou  
rampou sú drevené toalety. Súčasťou 
železničnej stanice sú aj 2 jednostranné   Obrázok č. 31: Železničná stanica Brezová pod Bradlom 
vyvýšené sypané nástupištia  s dĺžkou 50 a 40 metrov.  Pri manipulačnej koľaji  sa nachádza 
drevený sklad a nakladacia rampa s dĺžkou 20 metrov a zložište s dĺžkou 40 metrov. Stanica 
disponuje  aj  vonkajším  stožiarovým  osvetlením,  ktoré  sa  obsluhuje  z  rozvodnej skrine 
umiestnenej v dopravnej kancelárii. 

     Pôvodný názov železničnej stanice Brezová bol na súčasný názov Brezová pod Bradlom 
zmenený s platnosťou od 1.5.1928, hoci názov obce Brezová bol zmenený až 14.6.1928, čo 
malo súvis s dokončením stavby mohyly na Bradle. V roku 1968 bola prevedená výmena 5 
výhybiek za nové, na jeseň 1990 bola zrealizovaná obnova fasády staničnej budovy. Dňom 
31.12.1993 bola stanici odobratá samostatnosť a od 1.1.1994 je účtovne pridelená k ŽST 
Jablonica. 
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4. Zastavenie pravidelnej osobnej dopravy  

 
     O tom, v akom harmonograme bola zabezpečovaná prevádzka pravidelných osobných 
vlakov medzi Jablonicou a Brezovou pod Bradlom, pojednáva kapitola História. Čo však 
bezprostredne predchádzalo rozhodnutiu o zrušení pravidelnej osobnej dopravy na trati?  

     Úplné zastavenie pravidelnej osobnej dopravy na viacerých tratiach ŽSR, vrátane trate č. 
117 Jablonica – Brezová pod Bradlom, bolo naplánované s účinnosťou od 2. februára 2003, 
teda mimo akejkoľvek pravidelnej zmeny cestovných poriadkov. Tomuto kroku predchádzalo 
nie až tak dávne rozdelenie dovtedy unitárnych štátnych železníc, ktoré boli od 1. januára 
2002 podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelené na dva samostatné 
subjekty – ŽSR ako správcu infraštruktúry a Železničnú spoločnosť, a. s. ako dopravcu.    
Problém slovenských železníc, ktoré dosahovali záporný hospodársky výsledok, to však 
nevyriešilo. 

Obrázok č. 32: GVD 2002/2003 – posledný s pravidelnou osobnou dopravou na trati ŽSR 117 

      Poplatok za použitie dopravnej cesty bol privysoký, jeden z najvyšších v Európe. Vedenie 
ZSSK si túto skutočnosť uvedomilo a v snahe zlepšiť svoje hospodárenie prichádza 
s drastickými opatreniami, ktoré spočívali aj v úplnom rušení osobnej železničnej dopravy na 
celých tratiach. Takéto riešenie bolo po zmenách v spoločnosti po roku 1989 až do roku 2003 
len veľmi ojedinelé – v roku 1992 bola zrušená osobná doprava na peážnej trati medzi 
Kalondou a Veľkým Krtíšom a v roku 2000 je pre zlý technický stav koľajového zvršku 
zastavená všetka železničná doprava na trati Poltár – Rimavská Sobota.  

     Na jeseň 2002 sa začínajú šíriť fámy ohľadom redukcie osobnej železničnej dopravy 
a začínajú sa objavovať aj neoficiálne zoznamy tratí, ktoré majú byť pripravovaným 
opatrením zasiahnuté. V tom čase to málokto berie vážne, no vedenie štátneho dopravcu na 
tomto pláne intenzívne pracuje. Po jeho dopracovaní a odobrení príslušnými orgánmi je 
verejnosti tlmočené nasledovné stanovisko, ktoré je zapracované aj do mimoriadnych 
výtlačkov knižných cestovných poriadkov ŽSR: 

     „Železničná spoločnosť, a.s. dostane v roku 2003 za výkony vo verejnom záujme, 
realizované v osobnej doprave zo štátneho rozpočtu približne o jednu miliardu korún menej 
oproti výške preukázateľnej straty pri prevádzkovaní osobnej dopravy. Výška úhrady je podľa 
vyjadrenia vlády pevná a nemenná a tak na svojom zasadnutí dňa 15. januára 2003 
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definitívne schválila redukciu osobnej železničnej dopravy. Z uvedeného dôvodu je 
Železničná spoločnosť, a.s. nútená od 2. februára 2003 výrazne redukovať výkony vo 
verejnom záujme. Na základe tejto skutočnosti je pripravená zmluva o výkonoch vo 
verejnom záujme tak, aby rešpektovala túto zníženú sumu.“ 

     Priebeh redukcie výkonov osobnej železničnej dopravy bol naplánovaný v 3 rovinách: 
- uzatvorením osobnej dopravy na vytypovaných železničných tratiach bez zabezpečenia    
  náhradnej dopravy 
- uzatvorením osobnej dopravy na vytypovaných železničných tratiach s nahradením  
  vybraných vlakových spojov autobusovou dopravou 
- redukovaním vlakov osobnej dopravy na ostatných tratiach, ktoré sú cestujúcimi najmenej  
  využívané 

     Trať medzi Jablonicou a Brezovou pod Bradlom bola dotknutá prvým, najbolestivejším 
z vyššie uvedených opatrení. Tie sa po ich predostrení stretli s negatívnou odozvou ako 
cestujúcej verejnosti, tak aj samotných železničiarov. Svoju nespokojnosť začali vyjadrovať aj 
obecné, mestské a krajské samosprávy. Februárový termín uvedenia schválených opatrení sa 
nezadržateľne blížil, no vedenie železníc od nich ustúpiť nemieni. Železniční odborári 
následne v stredu 29. januára 2003 vstupujú do 6-hodinového výstražného štrajku, ktorý sa 
konal medzi 3:00 – 9:00. Vyjednávanie s vládou Mikuláša Dzurindu však úspech neprinieslo. 
Rozhodlo sa teda o vyhlásení ďalšieho, tentokrát už časovo neobmedzeného štrajku so 
začiatkom v piatok 31. januára o 23. hodine. Ešte pred tým odchádza zo stanice Brezová pod 
Bradlom v ten istý deň, teda 31.1.2003, o 17:50 hod. posledný pravidelný osobný vlak 
označený ako Os 2808, ktorý svoju jazdu o 18:10 hod. zakončuje na ŽST Jablonica. Na celom 
území Slovenska úplne prestali na železničných tratiach jazdiť vlaky – osobné aj nákladné. 
Zahájený bol najväčší štrajk v dejinách samostatnej Slovenskej republiky. Výrazne 
skomplikoval až ochromil prepravné prúdy cestujúcich, ako aj dodávku i odvoz surovín 
a produktov vo fabrikách.  

     Vzájomné rokovania viaznu na mŕtvom bode. Protesty odborov proti rušeniu osobnej 
dopravy na 25 tratiach a zoškrtaní ďalších zhruba 200 vlakových spojov (100 vnútroštátnych 
a 5 medzinárodných vlakov a obmedzeniu vyše 100 spojov) pokračujú ďalej. Vláda je ochotná 
ustúpiť len v jednej požiadavke, aj to iba čiastočne – počet zrušených spojov sľubuje znížiť na 
100. Zomknutosť štrajkujúcich prerušuje až predbežné opatrenie Okresného súdu Bratislava 
I., ktorý v pondelok o 18. hodine nariadil prerušiť štrajk dovtedy, kým príslušný súd 
právoplatne nerozhodne o jeho prípadnej nezákonnosti. Na základe tohto opatrenia sa 
Centrálny štrajkový výbor po troch dňoch rozhodol štrajk prerušiť a ako východiskový čas 
obnovy železničnej dopravy je stanovená 23. hodina, keďže v tomto čase sa v piatok zastavila 
a jej opätovné spustenie je v rovnakom čase technologicky výhodné.  

     Vlaky teda 3. februára v neskorých večerných hodinách opäť začínajú premávať 
a naplánované zmeny cestovného poriadku skutočne vstupujú do platnosti. Mesto Brezová 
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pod Bradlom spolu s obcami Hradište pod Vrátnom a Osuské na trati ŽSR 117 strácajú 
napojenie na sieť železníc pravidelnými osobnými vlakmi. Výsledky tejto najväčšej redukcie 
osobnej železničnej dopravy v našej histórii sú však omnoho širšieho rozsahu. 

     Mimoriadna zmena cestovného poriadku so sebou priniesla zastavenie pravidelnej 
osobnej dopravy na 511 km tratí, čo predstavuje 13,97% z vtedajšej 3657 km dlhej 
železničnej siete. Ak k tomu prirátame aj ďalších 207 km tratí, kde železničnú dopravu 
nahradila náhradná autobusová, dostávame sa k číslu 718 km tratí, čo je až 19,63% dĺžky 
slovenskej železničnej siete.    

     V nasledujúcich dvoch tabuľkách pripájame zoznam tratí, kde bola s platnosťou od 2. 
februára 2003 zrušená pravidelná osobná železničná doprava bez náhrady, resp. nahradená 
náhradnou autobusovou dopravou. Úseky vyznačené červenou farbou predstavujú trasy, kde 
sa pravidelnú osobnú železničnú dopravu doposiaľ nepodarilo obnoviť. Trate, na ktorých 
bola obnovená len v určitej časti, sme pre sprehľadnenie rozdelili na príslušné úseky. 

 
Tabuľka č. 1: Trate so zrušenou pravidelnou osobnou železničnou dopravou bez náhrady od   
                        2.2.2003 

trať č. úsek km 
112 Zohor - Rohožník *, Rohožník - Plavecký Mikuláš 35 
113 Zohor - Záhorská Ves 14 
117 Jablonica - Brezová pod Bradlom 12 
124 Nemšová - Lednické Rovne 17 
126 Žilina - Rajec 21 
134 Šaľa - Neded * 19 
136 Komárno - Kolárovo 26 
141 Lužianky - Kozárovce 55 
142 Zbehy - Radošina 20 
144 Prievidza - Nitrianske Pravno * 11 
151 Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou 35 
154 Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica 20 
161 Lučenec - Kalonda 9 
163 Breznička - Katarínska Huta 10 
165 Plešivec - Muráň * 41 
166 Plešivec - Slavošovce 24 
167 Rožňava - Rožňava mesto *, Rožňava mesto - Dobšiná 26 
168 Moldava nad Bodvou - Moldava n. B. mesto, Moldava n. B. mesto - Medzev 15 
175 Poltár - Rimavská Sobota ** 30 
186 Spišská Nová Ves - Levoča 13 
192 Trebišov - Vranov nad Topľou 32 
195 Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany * 26 

  22 tratí 511 
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 * na uvedenom úseku už pravidelná osobná železničná doprava opäť nie je prevádzkovaná 

 ** na uvedenom úseku bola zrušená náhradná autobusová doprava  
 
 
Tabuľka č. 2: Trate so zrušenou pravidelnou osobnou železničnou dopravou od 2.2.2003 so   
                        zabezpečením  vybraných  vlakových  spojov  náhradnou  autobusovou                           
                        dopravou 

trať č. úsek km 
143 Trenčín - Chynorany 49 
152 Levice - Štúrovo 52 
153 Zvolen os. st. - Dudince, Dudince - Šahy *, Šahy - Čata 106 

  3 trate 207 

 
* na uvedenom úseku už pravidelná osobná železničná doprava opäť nie je prevádzkovaná 
 

     Na základe akých kritérií prišlo k redukcii osobnej železničnej dopravy práve na týchto 
tratiach? Železnice tlmočili širokej verejnosti nasledujúce stanovisko: „Hlavným 
ukazovateľom pri výbere tratí na zastavenie osobnej dopravy boli náklady, vynaložené na 
vedenie vlakov osobnej dopravy na jednotlivých tratiach, na jednu korunu tržieb. Ďalej sa 
prihliadalo na súbežnosť železničnej a cestnej komunikácie a v neposlednom rade na počet 
autobusových liniek prevádzkovaných SAD, resp. inými súkromnými autodopravcami. Podľa 
týchto hodnotiacich kritérií bol zostavený návrh tratí na zastavenie osobnej dopravy, ktorý 
bol schválený Predstavenstvom a Dozornou radou Železničnej spoločnosti, a.s.“  

     Ku koncu prevádzky pravidelnej osobnej dopravy bol na trati Jablonica – Brezová pod 
Bradlom zaznamenaný pokles záujmu cestujúcej verejnosti o toto spojenie. Podľa údajov 
ktoré nám poskytla ZSSK, v roku 2001 bolo na uvedenej trati prepravených 35 738 
cestujúcich a v roku 2002 to bolo 24 740 cestujúcich. 

     V roku 2013, teda pri 10. výročí rušenia železničnej dopravy na týchto tratiach sa však 
hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Martin 
Kóňa na túto tému pre verejnoprávny RTVS v Rádiu Regina vyjadril takto: „Treba povedať, že 
tomuto rušeniu tratí nepredchádzali hĺbkové analýzy, ktoré si takýto závažný krok zvyčajne 
vyžadujú.“ Je potrebné poznamenať aj to, že oslovení zástupcovia tímu, ktorí sa na tejto 
redukcii v roku 2003 podieľali, na túto tému v RTVS ochotní diskutovať neboli. 

     Na záver tejto kapitoly je ešte pre dotvorenie si obrazu o hektickosti danej doby na 
slovenských železniciach dôležité podotknúť, že Krajský súd v Bratislave koncom októbra 
2003 zrušil pre procesnú prekážku predbežné opatrenie Okresného súdu Bratislava I., ktoré 
prikázalo železničiarom štrajk prerušiť. ŽSR totiž na železničné odbory podali na súde pre 
štrajk tri žaloby. Podľa zákona ale sudca konať nemôže, ak v tej istej veci prebieha ďalšie 
súdne konanie. Predbežné opatrenie okresného súdu teda splnilo účel žaloby, no 
v skutočnosti vôbec nemalo byť realizované a médiá toto pochybenie zhodnotili tak, že 
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sudkyňa sa pomýlila. Ďalšie prekvapenie prišlo s odstupom približne roka a pol, keď pred 
prvým pojednávaním súdu, ktorý mal vyniesť rozsudok vo veci zákonnosti štrajku, manažéri 
železníc zrazu všetky tieto žaloby stiahli.   
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5. Príležitostné jazdy s cestujúcimi po zrušení pravidelnej osobnej   
    dopravy 

 
     Zastavenie pravidelnej osobnej dopravy na železničnej trati Jablonica – Brezová pod 
Bradlom sa priamo odrazilo aj na ďalšom využití trate. Tú v súčasnosti drží 
v prevádzkyschopnom stave predovšetkým nákladná doprava, no aj tá je vykonávaná len 
v pracovných dňoch podľa potreby. 

     Osobná doprava po zrušení tej pravidelnej nevymizla úplne. Občasné verejné aj súkromné 
jazdy s cestujúcimi zabezpečujú dopravcovia, ako aj kluby prevádzkujúce historické 
železničné vozidlá. Jazdy na objednávku sú vykonávané počas konania rôznych kultúrno-
spoločenských a športových podujatí a do regiónu privážajú ako turistov, tak aj nadšencov 
železníc. Týchto príležitostných jázd na trati ŽSR 117 však nie je veľa a v prípade 
neprevádzkovania nákladnej dopravy by bola ich dlhodobejšia udržateľnosť vzhľadom na 
náklady na prevádzku a údržbu trate vysoko neefektívna. Obzvlášť, ak k tomu pripočítame aj 
odpustenie poplatkov za použitie železničnej dopravnej cesty zo strany ŽSR pri nostalgických 
jazdách vykonávaných s historickými vozidlami, ktoré sú zahrnuté v kalendári jázd Múzejno-
dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ. 

     Pre komplexnejší prehľad prinášame zoznam nám známych jázd osobných vlakov, ktoré sa 
na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom od zrušenia pravidelnej osobnej dopravy doposiaľ 
uskutočnili: 

- 5. júna 2005 (nedeľa): ZSSK zabezpečili mimoriadny vlak na trase Brezová pod Bradlom – 
Jablonica a mimoriadny vlak na trase Brezová pod Bradlom – Jablonica – Trnava z dôvodu 
prepravy účastníkov turistického diaľkového pochodu Trnavská stovka z cieľa tohto 
podujatia 

- 23. júna 2007 (sobota): ZSSK zabezpečili mimoriadny vlak na trase Trnava – Jablonica – 
Brezová pod Bradlom a späť pre zamestnancov spoločnosti PSA, ktorých prepravil na 
športový deň organizovaný v Brezovej pod Bradlom. V úseku medzi Jablonicou a Brezovou 
pod Bradlom pozostávala súprava z rušňa radu 742 a 10 vozňami Bdtmee. Išlo o neverejnú 
akciu. 

- 7. mája 2011 (sobota): 7. narodeninová jazda portálu VLAKY.NET na trase Bratislava hl. st. – 
Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom – Jablonica – Kúty – Bratislava hl. st. a na trase 
Brezová pod Bradlom – Jablonica a späť. Účastníci sa mohli v rámci sprievodného programu 
zúčastniť Pietnej spomienky pri príležitosti 92. výročia úmrtia M. R. Štefánika na Bradle, ako 
aj vychádzky po telese plánovanej železničnej trate Jablonica – Plavecký Mikuláš. Súprava 
historického vlaku pozostávala z motorového rušňa T 444.0060, štyroch vozňov Ci 
a kombinovaného služobno-poštového vozňa DF. 
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- 24. septembra 2011 (sobota): Mimoriadny vlak (narodeninová oslava). Trasa Břeclav – Kúty 
– Jablonica – Brezová pod Bradlom – Jablonica – Trnava – čachtická spojka – Vrbovce – Velká 
nad Veličkou - Veselí nad Moravou – Sudoměřice nad Moravou – Skalica na Slovensku – Holíč 
nad Moravou – Hodonín – Rohatec – Sudoměřice nad Moravou – Strážnice – Břeclav. Na čele 
súpravy rušeň T478.1001, s historickým vozňom Aa, reštauračným vozňom a vozňom 1. 
Triedy A 150. 

- 23. júna 2012 (sobota): Mimoriadny motorový historický vlak v rámci 14. celoslovenského 
zrazu historických železničných vozidiel Rendez 2012 na trase Bratislava východ – Zohor – 
Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie – Zohor – Kúty – Jablonica – Brezová pod 
Bradlom – Jablonica – Trnava – Bratislava východ. Súprava pozostávala z rušňa 749.248 
a piatich vozňov. 

- 25. júla 2015 (sobota): Občianske združenie Veterány.EU zorganizovalo s podporou 
miestnej a regionálnej samosprávy jazdu historickým motorovým vlakom pre širokú 
verejnosť z príležitosti osláv 135. výročia narodenia generála M. R. Štefánika na trasách 
Bratislava hl. st. – Kúty – Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť a Brezová pod Bradlom – 
Jablonica a späť. Vlak bol zostavený zo súpravy M 262.007 + 020.186. 

- 10. októbra 2015 (sobota): Mimoriadny vlak dopravcu Yosaria Trains na objednávku po 
trase Bratislava ÚNS – Bratislava-Vajnory – Šaľa – Neded – Šaľa – Trnava – Jablonica – 
Brezová pod Bradlom – Jablonica – Trnava – Bratislava. Motorová jednotka 813.110 + 
913.110. 

- 25. júna 2016 (sobota): Občianske združenie Veterány.EU aj s podporou ďalších subjektov 
zorganizovalo jazdu historickým motorovým vlakom pre širokú verejnosť z príležitosti 
konania festivalu folku a country Vrátno Fest v Hradišti pod Vrátnom na trasách Bratislava hl. 
st. – Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom a späť a Brezová pod Bradlom – Jablonica 
a späť. Vlak bol zostavený zo súpravy dvoch motorových vozňov M 262.0, dvoch vozňov Ci 
a služobného vozňa na prepravu bicyklov. 

- 3. septembra 2016 (sobota): Občianske združenie Veterány.EU aj s podporou ďalších 
subjektov zorganizovalo jazdu historickým motorovým vlakom pre širokú verejnosť 
z príležitosti konania 14. ročníka Regionálneho zrazu cykloturistov regiónu Záhorie a zrazu 
cykloturistov v Malých Karpatoch, ako aj Jablonického jarmoku a Obecného dňa v Jablonici. 
Súprava pozostávala z motorového vozňa M 262.007 a dvoch vozňov Ci. 
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6. Obnovenie sezónnej dopravy a jej financovanie 

     
     Pravidelná osobná železničná doprava medzi Jablonicou a Brezovou pod Bradlom bola 
v roku 2003 zrušená a to aj napriek snahám o jej zachovanie. Jej opätovné obnovenie 
v rozsahu, v akom bola prevádzkovaná bezprostredne pred jej zrušením, je v súčasnosti 
z viacerých dôvodov nereálne a ekonomicky neefektívne.  

     O značnú časť potenciálnych cestujúcich prišlo toto železničné spojenie v roku 2013, keď 
bola k 1.septembru rozhodnutím zastupiteľstva TNSK ako zriaďovateľa zrušená Stredná 
odborná škola M. R. Štefánika so sídlom Cesta SNP 244/1, Brezová pod Bradlom. V školskom 
roku 2012/2013 ju navštevovalo 115 študentov a nachádzala sa v bezprostrednej blízkosti 
železničnej stanice Brezová pod Bradlom. Zo siete škôl a školských zariadení bola zároveň 
vyradená aj jedáleň pri SOŠ v Brezovej pod Bradlom. 

     K poklesu atraktivity danej železničnej trate z hľadiska potenciálu jej ďalšieho využitia pre 
potreby cestujúcich na ich prepravu do/z práce a škôl, sa negatívne podpísalo aj obmedzenie 
maximálnej traťovej rýchlosti. Kým v roku 2003 zvládol osobný vlak medzi železničnými 
stanicami Jablonica a Brezová pod Bradlom prejsť túto vzdialenosť v oboch smeroch za 20 
minút, v súčasnosti je predĺženie týchto jazdných časov citeľné, čím železničná doprava 
medzi týmito bodmi z hľadiska konkurencieschopnosti s cestnou dopravou – či už 
individuálnou automobilovou, ako aj verejnou autobusovou – utrpela. Minimálny čas, za 
ktorý môže pri aktuálne stanovenej maximálnej traťovej rýchlosti prejsť osobný vlak cestu 
z Brezovej pod Bradlom do Jablonice sa predĺžil na 28 minút, v opačnom smere je to 29 a pol 
minúty - v prípade zastavovania vlaku len vo východzej a konečnej stanici.  V prípade 
riadneho zastavovania v každom tarifnom bode (žel. stanice, zastávky) sa môže jazda vlaku 
v smere do Brezovej pod Bradlom osobnému vlaku predĺžiť až do 32 minút (nárast o 12 
minút) a v smere do Jablonice do 31 minút (nárast o 11 minút). Vozidlá prímestskej 
autobusovej dopravy prejdú vzdialenosť medzi autobusovými stanicami v Brezovej pod 
Bradlom a Jablonici v závislosti od jednotlivých spojov v rozmedzí od 15 do 25 minút. 

 
6.1. Súbežná autobusová doprava 

     Pravidelná autobusová doprava, ktorá premáva v súbehu so železničnou traťou Jablonica 
– Brezová pod Bradlom, je v súčasnosti zabezpečovaná na základe zmlúv o výkone vo 
verejnom záujme prostredníctvom objednávky samosprávnych krajov.  Trenčiansky 
samosprávny kraj na tejto trase dotuje autobusové spoje spoločnosti SAD Trenčín, a.s., 
Trnavský samosprávny kraj tu dotuje autobusové spoje prevádzkované spoločnosťou ARRIVA 
Trnava, a.s.. Prehľad týchto liniek prinášame v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 3: Autobusové linky súbežné s traťou ŽSR 117, platnosť od 11.12.2016 do    
                        9.12.2017  

linka trasa dopravca úsek súbehu trasy s traťou ŽSR 117 

204425 Piešťany - Vrbové - Senica ARRIVA Trnava Brezová pod Bradlom - Jablonica obec 

205410 Senica - Brezová p. Bradlom - Rohožník - Malacky ARRIVA Trnava Brezová pod Bradlom - Jablonica obec 

205414 Senica - Prietrž - Brezová p. Bradlom ARRIVA Trnava Brezová pod Bradlom zastávka - Brezová pod Bradlom 

205415 Senica - Jablonica - Brezová p. Bradlom - Myjava ARRIVA Trnava Jablonica - Brezová pod Bradlom 

303410 Myjava - Bratislava SAD Trenčín Brezová pod Bradlom - Jablonica obec 

     
     K doplneniu vyššie uvedenej tabuľky je nutné doplniť aj niekoľko ďalších faktov: 
- žiadna z uvedených liniek nie je súčasťou niektorého z integrovaných dopravných systémov 
- na uvedených linkách nie je zavedená taktová doprava 
- na linke 303410 sa detské kočíky a veľmi rozmerné predmety neprepravujú 
- len jeden spoj na linke 205415, ktorá je aj jedinou v súbehu so železničnou traťou v úseku  
  Jablonica – Jablonica obec, obsluhuje daný úsek trasy, aj to len počas pracovných dní 
- linka 205410 je obsluhovaná len počas pracovných dní, pričom väčšina spojov na nej je  
  v súbehu so železnicou len v úseku Brezová pod Bradlom zastávka – Jablonica obec;  
  autobusové spoje premávajúce v súbehu trasy s traťou ŽSR 117 v celom rozsahu trasy  
  uvádzanej v tabuľke č. 3, nie sú v mesiacoch júl a august prevádzkované 
 
     Po analýze cestovných poriadkov oboch autobusových dopravcov môžeme skonštatovať, 
že v úseku spájajúcom Jablonicu s Brezovou pod Bradlom je cestujúcim k dispozícii 
nasledujúci počet spojov: 
 
- v pracovných dňoch 21 spojov v oboch smeroch 
- v pracovných dňoch počas školských prázdnin 20 spojov v oboch smeroch 
- v soboty 9 spojov smerom do Brezovej pod Bradlom a 8 spojov smerom do Jablonice 
- v nedele 7 spojov smerom do Brezovej pod Bradlom a 6 spojov smerom do Jablonice  
      
     Cestovné poriadky autobusových liniek uvedených v Tabuľke č. 3 sú k dispozícii 
v samostatných prílohách. 
 
 
6.2. Perspektíva trate z pohľadu dokumentov miestnych samospráv 
 
     Perspektívne obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati Jablonica – Brezová pod 
Bradlom v rozsahu sezónnej turistickej prevádzky vychádza z niekoľkých faktorov vývoja, 
ktorý nastal po zrušení pravidelnej osobnej dopravy v roku 2003. To prebehlo za pomerne 
hektických okolností v kontexte všeobecne panujúceho stavu v železničnom sektore na 
Slovensku, ktorému sa bližšie venuje 4. kapitola tohto dokumentu (Zastavenie pravidelnej 
osobnej dopravy). Je však potrebné zdôrazniť, že v danej dobe ZSSK ani vtedajšie MDPT SR 



30 

 

neposudzovali možnosti využitia tratí, na ktorých bolo rozhodnuté zastaviť pravidelnú 
osobnú dopravu, pre účely rozvoja cestovného ruchu. 
 
     Po rozhodnutí štátnych orgánov nepodieľať sa ďalej na prevádzkovaní a dotovaní 
osobných vlakov na tejto železnici, na vzniknutú situáciu a možnosti jej riešenia sa začalo 
poukazovať na miestnej úrovni. Návrh na obnovu osobnej dopravy na trati ŽSR 117 práve pre 
účely rozvoja cestovného ruchu zadefinoval už v roku 2006 Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom na roky 2007 – 2013, ktorý je hlavným 
strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia mesta Brezová 
pod Bradlom. Riadia sa ním zástupcovia mesta pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní, 
odzrkadľuje potreby obyvateľov mesta a zároveň je jedným z hlavných nástrojov, 
prostredníctvom ktorého mesto zabezpečuje regionálny rozvoj. Ako konkrétne tento 
dokument definuje hromadnú železničnú dopravu? „Na okraji mesta je konečná stanica 
jednokoľajnej trate č. 117 Jablonica – Brezová p. Bradlom. Železničná trať má v súčasnosti 
obmedzenú nákladnú dopravu a zastavenú osobnú prepravu. V budúcnosti je potrebné v 
rámci rozvoja cestovného ruchu a turistiky uvažovať s obnovením osobnej prepravy na tejto 
trati.“  
 
     Zostáva len skonštatovať, že víziu PHSR mesta Brezová pod Bradlom sa ani do konca roka 
2013 zrealizovať nepodarilo. Železničná trať je však v prevádzke aj naďalej a jej nevyužitý 
potenciál v texte opäť identicky ako predchádzajúci dokument zadefinoval aj Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom na roky 2016 – 2022. 
 
     O tejto len sporadicky využívanej železničnej trati sa zmieňujú aj PHSR ďalších obcí, cez 
ktoré uvedená železnica prechádza. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Jablonica na roky 2015 – 2020 uvádza, že daná trať „reprezentuje regionálne dopravné 
vzťahy v riešenom priestore“, pričom uvádza skutočnosť, že v roku 2003 bola na nej 
pravidelná osobná doprava pozastavená. Uvedený dokument však neponúka víziu, ako 
zhodnotiť existenciu tejto trate do budúcna. 
 
     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské z decembra 2007 (pre roky 
2007 – 2013), schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.2.2008 uznesením č. 5/2008. Tento 
PHSR konštatuje, že trať prechádza juhovýchodným okrajom územia obce s jednou 
železničnou zastávkou, má dĺžku 0,7 km a v stručnosti sa zmieňuje o histórii budovania tejto 
železnice.  Pri pokračovaní čítania textu daného PHSR však nájdeme aj niekoľko nepresností, 
keď dokument ďalej konštatuje: „Trať slúžila na osobnú a nákladnú prepravu. Aj keď je trať 
stále funkčná v roku 2004 bola jej činnosť zrušená, z dôvodu nerentabilnosti prevádzky.“  
 
Súčasný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Osuské na roky 2015 – 2020, 
schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 33/2015 dňa 9.12.2015. Text zmieňujúci sa 
o železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom, je takmer identický s predchádzajúcim 
PHSR obce, zmenená je však posledná veta, v ktorej sa píše: „Aj keď je trať stále funkčná 
v roku 2002 bola jej činnosť zrušená, z dôvodu nerentabilnosti prevádzky.“ Tu zostáva len 
skonštatovať, že okrem zle umiestnenej čiarky sa autor tohto textu opäť „netrafil“ do toho 
správneho roku. Navyše, ani jeden z uvedených PHSR obce Osuské nepredkladá plán, čo 
robiť s touto železnicou ďalej. 
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     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hradište pod Vrátnom z roku 2008 
o železnici vo svojej obci iba stručne konštatuje: „Obec Hradište pod Vrátnom je priamo 
napojená na európsky železničný systém cez železničnú trať č. 117 – Jablonica-Brezová pod 
Bradlom, avšak z finančných dôvodov v roku 2003 osobná železničná doprava bola zrušená 
na tejto trati.“ Napriek tomu, že železničná zastávka má v rámci intravilánu obce veľmi 
výhodnú polohu, ani tento PHSR neponúka riešenie, ako možno využiť potenciál tejto trate 
pre ďalší rozvoj obce. Rovnako aj aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Hradište pod Vrátnom na roky 2015 – 2020 konštatuje pozastavenie pravidelnej 
osobnej dopravy v roku 2003, no nenavrhuje riešenie, čo s traťou ďalej. 
 
 
6.3. Dotovanie vlakových spojení samosprávami na iných tratiach 
 
       Po zrušení štátom dotovanej osobnej dopravy na trati ŽSR 117 sa ukázalo, že napriek 
snahám miestnych samospráv o jej zachovanie nie je v ich silách, najmä z hľadiska finančných 
možností, zabezpečiť celoročnú pravidelnú prevádzku na trati aspoň v obmedzenom 
rozsahu. Obzvlášť je to problém pre menšie vidiecke obce. Zrejme z tohto dôvodu sa vo 
svojich PHSR ani nepokúšali načrtnúť možné formy budúceho využitia železničnej trate. 
Rovnako ani mesto s vyšším rozpočtom si nemôže dovoliť financovať prevádzku vlakových 
spojov, prechádzajúcich aj cez katastrálne územia ďalších troch obcí, bez príspevku ďalších 
subjektov. Nie je to ani služba, ktorú by bolo mesto povinné pre svojich obyvateľov 
a návštevníkov zabezpečovať, keďže výkony vo verejnom záujme si v prípade železničnej 
dopravy spravidla objednáva štát. Sú však aj výnimky. 
 
     V súčasnosti je na Slovensku model viac zdrojového financovania prevádzky vlakov 
osobnej železničnej dopravy realizovaný na dvoch tratiach. Ide o 14 km dlhú trať 4. kategórie 
Zohor – Záhorská Ves, kde sa na spolufinancovaní podieľajú MDV SR a BSK. Celoročná 
prevádzka je zabezpečovaná 8 pármi osobných vlakov v pracovných dňoch a 3 pármi 
osobných vlakov počas víkendových dní. Na týchto vlakových spojoch platia tarify ZSSK aj IDS 
BK. V druhom prípade sa jedná o úzkorozchodnú elektrifikovanú trať 6. kategórie 
(prekategorizovanú na špeciálnu dráhu) Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice s dĺžkou 6 
km. Na zabezpečení prevádzky sa podieľa TNSK sumou 25 000 €, mesto Trenčianske Teplice 
prostredníctvom OOCR Trenčianske Teplice sumou 5 000 € a obec Trenčianska Teplá sumou 
5 000 €. MDV SR prostredníctvom ŽSR zabezpečuje prevádzkyschopnosť trate a jej údržbu. 
Sezónna pravidelná doprava je v súčasnosti zabezpečovaná 4 pármi spojov počas víkendov 
od polovice júna a s ukončením začiatkom septembra. Na trati funguje osobitná tarifa. 
 
     Zo strany BSK sa pripravuje opätovné spustenie prevádzky osobných vlakov aj na ďalšej 
záhorskej lokálke v úseku Zohor – Plavecké Podhradie, kde je pravidelná osobná doprava 
zastavená vyše desaťročie. Od 29. apríla 2017 do 1. októbra 2017 budú cestujúcim počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov k dispozícii 2 páry spojov, pričom sa bude jednať o predĺžené spoje, 
ktoré v súčasnosti obsluhujú úsek Záhorská Ves – Zohor.  
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     V štádiu príprav je zavedenie turistickej prevádzky na 9 km dlhej trati 4. kategórie Spišské 
Vlachy – Spišské Podhradie, kde bola pravidelná doprava zo strany štátu zastavená v roku 
2012. Mesto Spišské Podhradie za týmto účelom od ZSSK odkúpilo motorový vlak radu 810 
a o jeho opravu a spropagovanie spojenia sa úspešne uchádzalo v programe SPPoločne. 
Slávnostné privítanie vlaku v Spišskom Podhradí je naplánované na 27. mája 2017 
a s premávkou s cestujúcimi sa počíta v mesiacoch jún až august troma pármi spojov 
v sobotu aj nedeľu.  
 
     Plánované obnovenie sezónnej osobnej železničnej dopravy na trati Jablonica – Brezová 
pod Bradlom vychádza zo strednodobého rozvojového dokumentu Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom na roky 2016 – 2022, ktorý počíta 
s obnovením osobnej dopravy s cieľom podporiť cestovný ruch a turistiku. Navrhovaný 
cestovný poriadok je preto koncipovaný tak, aby zohľadňoval potreby predovšetkým tejto 
cieľovej skupiny cestujúcich, pričom prepravné výkony verejnej dopravy vykonávané v tejto 
línii za účelom prepravy cestujúcich do/z škôl a zamestnania ponechávame prímestskej 
autobusovej doprave. 
 
     Na pracovnom stretnutí k obnoveniu sezónnej dopravy na regionálnej trati ŽSR č. 117 
Jablonica – Brezová pod Bradlom, ktoré sa uskutočnilo v piatok 14. októbra 2016 na 
Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom, taktiež všetky zúčastnené strany vyjadrili podporu 
obnoviť na danej trati pravidelnú sezónnu dopravu. Účastníci stretnutia sa zhodli na 
vypracovaní zámeru (projektu), ktorým bolo poverené Občianske združenie Veterány.EU. 
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia nasledujúcich subjektov: Trenčiansky samosprávny kraj, 
Trnavský samosprávny kraj, Mestský úrad Brezová pod Bradlom, Obecný úrad Hradište pod 
Vrátnom, Obecný úrad Jablonica, EKOFARMA 222, spol. s r.o. a Občianske združenie 
Veterány.EU. 
 
 
6.4. Návrh cestovného poriadku 
 
     Predbežný návrh cestovného poriadku ktorý predkladáme, ráta so zahájením pravidelnej 
premávky osobných vlakov na trati ŽSR 117 v roku 2018. Návrh počíta s tým, že 
najvhodnejším a aj využívanejším dňom v týždni (čo dokazujú aj štatistiky príležitostných, 
avšak nepravidelných jázd po zastavení pravidelnej dopravy na trati), je sobota. Taktiež 
zohľadňuje obdobie, v ktorom sa vzhľadom na atraktivity regiónu a klimatické podmienky, 
očakáva najväčšie využitie týchto spojov – začiatok mája až druhá polovica októbra. Pre 
zvýšenie atraktivity týchto spojov sme návrh CP koncipovali tak, aby na danej trati fungoval 
pravidelný takt s ľahko zapamätateľnými časmi odchodov. Pri zabezpečení troch párov 
spojov denne v 4-hodinovom intervale sme pri koncipovaní CP na trati Jablonica – Brezová 
pod Bradlom vychádzali aj z časov odchodov a príchodov osobných vlakov v Jablonici počas 
platnosti aktuálneho GVD na trati Kúty – Trnava. Cestovný poriadok je zostavený tak, aby 
mal každý vlak smer do/z Brezovej pod Bradlom zabezpečený v Jablonici prípoj osobného 
vlaku ZSSK smer Kúty aj smer Trnava.  
 
     Pri stanovení počtu spojov sme prihliadali aj na vyjadrenie niekdajšieho riaditeľa sekcie 
železničnej dopravy a dráh na MDVRR SR Ing. Jiřího Kubáčka, CSc., ktorý sa pre Železničnú 
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revue v roku 2015 okrem iného vyjadril: „Keďže železnica, po ktorej nejazdia žiadne vlaky, 
nemá zmysel, východiskom je jej využitie na turistické účely. Nikto však nemôže žiadať, aby to 
celé išlo na účet štátnych železníc a štátneho rozpočtu, musia sa do toho zapojiť aj ďalšie 
subjekty. Ak dokážu na svoje náklady zabezpečiť minimálne 150 vlakov ročne, štát im 
prostredníctvom ŽSR zabezpečí celoročnú údržbu trate len za obvyklú výšku poplatku za 
dopravnú cestu pre osobné vlaky.“ Náš návrh CP na trati medzi Jablonicou a Brezovou pod 
Bradlom počíta so zabezpečením vlakového spojenia počas 25 dní, čo pri počte 3 párov 
spojov denne činí spolu 75 párov vlakov, teda 150 vlakov. Tento počet objednaných vlakov 
tak prihliada na šetrenie financií z verejných zdrojov, zároveň však zabezpečí fungovanie 
uvedenej železničnej trate do budúcnosti. V prípade splnenia viacerých podmienok 
(dostatočný záujem cestujúcej verejnosti, záujem a zabezpečenie ďalších finančných zdrojov 
zo strany objednávateľa) je v ďalšom období možné uvažovať aj s rozšírením počtu spojov, 
napr. formou zavedenia premávky aj počas nedieľ, prípadne sviatkov.  
 
Tabuľka č. 4: Návrh cestovného poriadku pre trať ŽSR 117 na rok 2018 
 

spoj 1  * spoj 3  * spoj 5  * km   km spoj 2  * spoj 4  * spoj 6  * 
10:15 14:15 18:15 0 ↓ Jablonica                                           o 12 11:45 15:45 19:45 
10:19 14:19 18:19 1      Jablonica obec 11 11:41 15:41 19:41 

x 10:26 x 14:26 x 18:26 3      Osuské 9 x 11:35 x 15:35 x 19:35 
10:33 14:33 18:33 6      Hradište pod Vrátnom 6 11:29 15:29 19:29 

x 10:41 x 14:41 x 18:41 10      Brezová pod Bradlom zastávka 2 x 11:19 x 15:19 x 19:19 
10:45 14:45 18:45 12 o  Brezová pod Bradlom                    ↑ 0 11:15 15:15 19:15 

*  ide v ➅ od 5.5. do 20.10.       
x  vlak zastavuje len na znamenie, alebo požiadanie; cestujúci, ktorý chce do vlaku nastúpiť, je povinný 
    zaujať včas také miesto na nástupišti, aby ho mohol vlakový personál bezpečne a včas zbadať.   
    Cestujúci, ktorý chce na tej zastávke vystúpiť, je povinný kladne reagovať na otázku sprievodcu, resp.  
    vlakvedúceho najneskôr v stanici (zastávke), kde vlak zastavil poslednýkrát.   
o  príchod 
 

 
       

 
6.5. Výber dopravcu 
 
     To, či je nutné zo strany samosprávy robiť pri takomto rozsahu premávky súťaž na 
dopravcu, alebo si môže objednávateľ tieto vlaky objednať priamo u štátneho dopravcu 
ZSSK, sme sa spýtali MDV SR. Vyjadrenie sekcie železničnej dopravy a dráh je nasledovné: 
„Zákon umožňuje obidve alternatívy tzn. Zadať objednávku priamo určenému dopravcovi za 
dohodnutú cenu, alebo si dopravcu vybrať formou súťaže, kde by sa malo súťažiť o celkovú 
cenu, za ktorú by dopravca realizoval plánovaný dopravný výkon.“    
 
     Po urobení analýzy navrhujeme objednávateľovi zvoliť si alternatívu bez súťaže, t. j. 
priamo zadať objednávku štátnemu dopravcovi ZSSK. Pre cestujúcich prestupujúcich 
v Jablonici na vlak smer Kúty, resp. Trnava, prípadne pokračujúcich v ceste s týmto 
majoritným dopravcom na slovenskom trhu aj po ďalších tratiach, je táto možnosť 
výhodnejšia a jednoduchšia, pretože na celú svoju cestu im postačí jeden cestovný lístok. 
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Navyše, uvedený dopravca disponuje aj kapacitne a technicky vhodným typom HDV pre 
zabezpečenie prevádzky osobnej dopravy na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom. 
 
 
6.6. Finančné náklady na prevádzku 
 
     S otázkou, koľko financií by objednávateľa dopravy vyšlo (denne / počas celého roka), ak 
by si u ZSSK na danej trati objednal 3 páry spojov, sme sa koncom roka 2016 obrátili priamo 
na národného dopravcu.  
 
     Doplnili sme našu predstavu, že by sa jednalo o pravidelnú sezónnu turistickú premávku 
od začiatku mája do 2. polovice októbra, každú sobotu. Spolu 25 sobôt a 75 párov spojov, 
súhrnne na tejto takmer 12 km dlhej trati 4. kategórie 150 spojov osobných vlakov. Taktiež 
sme spresnili, že prevádzka by bola spustená v roku 2018, cestovný poriadok koncipovaný 
tak, aby bola v Jablonici možnosť prestupu na osobné vlaky smer Trnava a Kúty. Za 
najvhodnejší typ dráhového vozidla z flotily ZSSK na vykonávanie spojov v úseku Jablonica – 
Brezová pod Bradlom sme označili motorové vozne radu 811, 812, resp. 813+913. 
 
     Požadované údaje od ZSSK nám boli doručené dňa 13.1.2017. Otázky zodpovedal vedúci 
tímu zo sekcie marketingu na regionálnom zastúpení Bratislava.  
 
     Vzhľadom na dislokáciu mobilných prostriedkov považuje ZSSK za najvhodnejší typ 
motorové vozidlo radu 813+913, ktoré je možné počas víkendov využiť z trate Kúty – Skalica 
na Slovensku. V prípade zavedenia dopravy aj počas pracovných dní by bolo nutné z a do 
depa v Bratislave dopravovať ďalšie HDV 813+913. 

 

 
Obrázok č. 33: Motorový vozeň radu 813 + 913 

 
     V predbežnej kalkulácii nákladov na znovuobnovenie dopravy je zahrnutý produktívny 
výkon, teda jazda vlaku s cestujúcimi na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom, ako aj 
nepriamo vyvolané náklady spojené predovšetkým s návozom súpravy z Kútov do Jablonice 
a späť, ako aj s návozom súpravy z Bratislavy do Kútov a späť. 
 
     Nakoľko nateraz nie je pre trať Jablonica – Brezová pod Bradlom stanovený CP, nie je 
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možná presná kalkulácia nákladov predovšetkým za neproduktívne výkony, konkrétne 
spôsob dopravy HDV 813+913 z Bratislavy do Kútov a späť. Nie je možné určiť najvhodnejší 
spôsob dopravy HDV 813+913 z/do Bratislavy, ako aj samotnú technológiu v jednotlivých 
ŽST. Preto bol v kalkulácii spracovaný variant prepravy HDV 813+913 na závese iného vlaku, 
alebo ako samostatný súpravový vlak, čo je podstatne drahšie. 
 
Kalkulácia za obsluhu počas sobôt letného obdobia: 
Návoz ako záves na vlaku Kúty – Jablonica – 25 dní (HDV 240 + 3 vozne + záves 813+913) = 
6 970 € - len v sobotu 
3 páry Os vlakov Jablonica – Brezová pod Bradlom (HDV 813+913) – 25 dní = 26 180 € - len 
v sobotu 
Spolu: 6 970 + 26 180 = 33 150 €   
 
Kalkulácia za celoročnú dopravnú obsluhu: 
A) Návoz ako súpravový vlak Bratislava – Kúty – 250 dní (HDV 813+913) = 260 480 € 
B) Návoz ako záves na vlaku Bratislava – Kúty – 250 dní (HDV 240 + 6 vozňov + záves  
     813+913) = 135 670 € 
Návoz ako záves na vlaku Kúty – Jablonica – 364 dní (HDV 240 + 3 vozne + záves 813+913) = 
101 440 € 
Produktívne 3 páry Os vlakov Jablonica – Brezová pod Bradlom – 364 dní (HDV 813+913) = 
381 090 €  
Spolu pri: 
A) 260 480 + 101 440 + 381 090 = 743 010 € 
B) 135 670 + 101 440 + 381 090 = 618 200 €  
 
     Predbežnú cenovú kalkuláciu zo strany ZSSK za obsluhu počas sobôt letného obdobia 
považujeme za prijateľnú a finančne zvládnuteľnú. V porovnaní s ročnými dotáciami 
samospráv na zabezpečenie príležitostných jázd a sezónnej pravidelnej premávky na trati 
ŽSR 122 Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (35 000 €) a ročnými variabilnými nákladmi 
(37 188 €) je celková suma 33 150 € dokonca nižšia. Pre upresnenie dodávame, že GVD 
2015/2016 na trati 122 pozostával zo 160 spojov osobných vlakov pravidelnej sezónnej 
dopravy. Okrem nich bolo pripravených aj 62 spojov osobných vlakov na deviatich 
príležitostných tematických jazdách, kde je však v súvislosti s ich zaradením do kalendára 
MDC odpustený poplatok za použitie ŽDC. Taktiež treba brať do úvahy aj dĺžku a kategóriu 
trate (trať 4. kategórie 117 = 12 km a trať 6. kategórie 122 = 6 km), na základe ktorých sú 
Výnosom č. 3/2010 ÚRŽD z 2. decembra 2010 určené maximálne úhrady za prístup 
k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu 
k servisným zariadeniam. Nepriamo vyvolané náklady na sezónnu prevádzku osobných 
vlakov v prípade trate 117 dosahujú podiel 21,03% z celkovej sumy, no ako pozitívum 
hodnotíme, že sobotné spojenie počíta so zabezpečením pravidelnej dopravy až na 5,5 
mesiaca v roku (na trati 122 je to aj po navýšení na 192 spojov v roku 2017 len 2,5 mesiaca). 
 
     Náklady na jeden deň prevádzky spojenia počas voľných dní podľa navrhovaného CP sú vo 
výške  1 326 €. Je to menej, ako priame náklady na jazdu nostalgického vlaku zloženého 
z motorového a prívesného vozňa, ktoré v roku 2015 predstavovali 1 820 €. Daný vlak vtedy 
prešiel trasu Bratislava hlavná stanica – Kúty – Brezová pod Bradlom a späť a ďalšiu jazdu 
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v úseku Brezová pod Bradlom – Jablonica a späť, pričom mal odpustené poplatky za použitie 
ŽDC.  
 
     V prípade možných úvah obnoviť v budúcnosti na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom 
celoročnú pravidelnú osobnú dopravu, neodporúčame realizovať ani jeden z predložených 
variantov. Dôvodom sú vysoké nepriamo vyvolané náklady spojené najmä s prevozom HDV 
do Jablonice a späť, ktoré v prípade variantu A) dosahujú až 48,71% z celkovej sumy 
a v prípade variantu B) 38,35% z celkovej sumy. Ako lacnejšia alternatíva sa tu javí dohoda so 
ZSSKC o možnom deponovaní motorového vlaku RD Jablonica, alebo o odstavení daného 
HDV na noc v ŽST Brezová pod Bradlom. 
 
 
6.7. Výška cestovného 
 
     Počas prevádzkovania navrhovaného vlakového spojenia sú očakávané určité tržby 
z predaja cestovných lístkov, ktoré pokryjú časť nákladov. Pri stanovovaní výšky cestovného 
sme posudzovali dve možnosti riešenia: ponechanie bežnej tarify ZSSK a zriadenie špeciálnej 
tarify. 
 
Tarifa ZSSK:      
Výška obyčajného (celého) cestovného v 2. vozňovej triede predstavuje pri realizácii ciest 
osobným vlakom do 5 km 0,50 €. Táto suma sa pri precestovanej vzdialenosti do 100 km 
každým ďalším prejdeným kilometrom navyšuje o 0,05 €.  
 
     Nasledujúca tabuľka zobrazuje výšku cestovného medzi jednotlivými tarifnými bodmi na 
trati 117, ak sa cestujúci rozhodne zakúpiť celý lístok, s ktorým neprestupuje na iné vlakové 
spoje. 
 
 
Tabuľka č. 5: Výška obyčajného (celého) cestovného medzi tarifnými bodmi na trati ŽSR   
                        117 podľa tarify ZSSK – jednosmerná cesta 
 

VÝŠKA OBYČAJNÉHO Jablonica Hradište Brezová pod  Brezová 

CESTOVNÉHO (v €) 
Jablonica 

obec 
Osuské 

pod Vrátnom Bradlom zast. pod Bradlom 

Jablonica   0,50 0,50 0,55 0,75 0,85 
Jablonica obec 0,50   0,50 0,50 0,70 0,80 

Osuské 0,50 0,50   0,50 0,60 0,70 
Hradište pod Vrátnom 0,55 0,50 0,50   0,50 0,55 

Brezová pod Bradlom zast. 0,75 0,70 0,60 0,50   0,50 

Brezová pod Bradlom 0,85 0,80 0,70 0,55 0,50   
 
Špeciálna tarifa: 
Pri špeciálnej tarife sme cenu jednosmerného celého cestovného z Jablonice do Brezovej 
pod Bradlom nastavili na sumu 1 €. Zároveň sme aplikovali systém úsekového cestovného – 
výšku cestovného medzi dvoma na trati vedľa seba ležiacimi tarifnými bodmi sme nastavili 
na 0,20 €. 



37 

 

 
Tabuľka č. 6: Výška jednosmerného celého cestovného medzi tarifnými bodmi na trati ŽSR  
                        117 podľa špeciálnej tarify (v zátvorke porovnanie s tarifou ZSSK) 
 

VÝŠKA OBYČAJNÉHO Jablonica Hradište Brezová pod  Brezová 

CESTOVNÉHO (€) 
Jablonica 

obec 
Osuské 

pod Vrátnom Bradlom zast. pod Bradlom 

Jablonica   0,20 (0,50) 0,40 (0,50) 0,60 (0,55) 0,80 (0,75) 1 (0,85) 
Jablonica obec 0,20 (0,50)   0,20 (0,50) 0,40 (0,50) 0,60 (0,70) 0,80 (0,80) 

Osuské 0,40 (0,50) 0,20 (0,50)   0,20 (0,50) 0,40 (0,60) 0,60 (0,70) 
Hradište pod Vrátnom 0,60 (0,55) 0,40 (0,50) 0,20 (0,50)   0,20 (0,50) 0,40 (0,55) 

Brezová pod Bradlom zast. 0,80 (0,75) 0,60 (0,70) 0,40 (0,60) 0,20 (0,50)   0,20 (0,50) 
Brezová pod Bradlom 1 (0,85) 0,80 (0,80) 0,60 (0,70) 0,40 (0,55) 0,20 (0,50)   

 
     Porovnaním oboch taríf môžeme skonštatovať, že maximálny rozdiel v cene cestovného 
z bodu A do bodu B je 0,30 €. Najvyššie rozdiely badať pri kratších kilometrických 
vzdialenostiach, kde je tarifa ZSSK vo vyšších cenových reláciách. Rovnaká cena vychádza pri 
11 km dlhej ceste (medzi bodmi Jablonica obec a Brezová pod Bradlom). Pri realizovaní cesty 
po celom úseku trate dosahuje mierne vyššiu cenu špeciálna tarifa. Dosiahnuť vyššie tržby 
z predaja cestovných lístkov či už zavedením jednej alebo druhej tarify by tak bolo závislé na 
tom, z ktorého tarifného bodu a kam by jednotliví cestujúci cestovali. 
 
     Ako najschodnejšie riešenie považujeme vybavovanie cestujúcich tarifou ZSSK. Tú vie 
dopravca zabezpečiť vo vlastnej réžii a cestujúcemu prestupujúcemu v Jablonici, prípadne aj 
v ďalšom tarifnom bode, postačí jeden cestovný lístok. Vybavovanie cestujúcich špeciálnou 
tarifou z tarifných bodov, kde sa zabezpečuje predaj cestovných lístkov, ako aj z prenosných 
osobných pokladníc sprievodcov, by si vyžiadalo pomerne vysoké náklady vzhľadom na 
vytvorenie a zapracovanie softwarovej aplikácie. V prípade špeciálnej tarify je napr. možnosť 
predaja vo vlaku rušňovodičom alebo vlakvedúcim. 
 
 
6.8. Možnosti financovania 
 
     Vychádzajúc z modelu financovania železničnej trate 122 (TREŽ), ktorá je v súčasnosti 
jedinou traťou v sieti ŽSR, na ktorej je pravidelná osobná doprava zabezpečovaná len 
sezónne a na turistické účely, prihliadajúc na finančné možnosti jednotlivých subjektov, 
navrhujeme na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom aplikovať na realizáciu obdobného 
účelu systém viac zdrojového financovania. 
 
     Navrhujeme, aby sa primárne na financovaní železničného spojenia v rozsahu sezónnej 
turistickej prevádzky na trati 117 podieľali tieto subjekty: 
- Trenčiansky samosprávny kraj, resp. prostredníctvom KOCR Trenčín región 
- Trnavský samosprávny kraj, resp. prostredníctvom subjektu Klaster regionálneho rozvoja –    
  západné Slovensko 
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     Sekundárne sa na zabezpečení financovania sezónnej turistickej prevádzky na trati 117 
môžu (no nemusia) podieľať aj tieto subjekty: 
- Mesto Brezová pod Bradlom, resp. prostredníctvom subjektu Kopaničiarsky región –  
  miestna akčná skupina, prípadne subjektu Združenie obcí subregión Pod Bradlom 
- Obec Hradište pod Vrátnom; Obec Jablonica; Obec Osuské, resp. prostredníctvom subjektu  
  Občianske združenie Podhoran/MAS Podhoran 
 
     Tento návrh berie do úvahy fakt, že na riešenom území v súčasnosti nepôsobí žiadna 
OOCR. Okrem krajských a miestnych samospráv sme ako možnú alternatívu ku každej z nich 
uviedli aj subjekt, ktorého je daná samospráva zakladateľom, resp. členom a zároveň má vo 
svojom predmete činnosti podporu cestovného ruchu a vytváranie podmienok na jeho 
rozvoj. 
 
     Čo sa týka podielu jednotlivých subjektov na financovaní železničného spojenia medzi 
Jablonicou a Brezovou pod Bradlom, v prípade tejto trate navrhujeme vyšší podiel 
participácie krajskej samosprávy, ako je tomu na TREŽ (kde podiel TNSK = 71,43%). 
Individuálny prístup k trati 117 odôvodňujeme možnosťou financovania až dvoch krajských 
samospráv, na ktorých sa trať nachádza. Takisto je potrebné prihliadať na veľkostné 
kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľstva. Počet obyvateľov obcí Hradište pod Vrátnom 
a Osuské nedosahuje ani číslo 700 a finančné možnosti rozpočtov týchto menších obcí sú 
v porovnaní s väčšími obcami a mestami obmedzenejšie. V nasledujúcej tabuľke uvádzame 
počet obyvateľov jednotlivých obcí na trati. Uvádzame údaje, ktorými disponuje Štatistický 
úrad Slovenskej republiky, ako aj evidenciu, ktorú vedú jednotlivé miestne samosprávy, 
nakoľko tieto čísla nie sú k rovnakému dátumu z dôvodu odlišnej metodiky zberu údajov 
totožné. 
 
Tabuľka č. 7: Počet obyvateľov jednotlivých obcí k 31.12.2015      
 

počet obyvateľov 
obec / mesto kraj 

ŠÚ SR samospr. 
Brezová pod Bradlom Trenčiansky 4964 5084 
Hradište pod Vrátnom Trnavský 665 655 
Jablonica Trnavský 2256 2271 
Osuské Trnavský 602 608 
spolu   8487 8618 
 
     Pre komplexnejší prehľad uvádzame aj počet obyvateľov, ktorý dané územné jednotky 
dosahovali k 26. máju 2001 (sčítanie obyvateľov, domov a bytov), teda krátko pred zrušením 
pravidelnej osobnej železničnej dopravy. Pri porovnaní so súčasným stavom možno pri 
všetkých obciach ležiacich na železničnej trati pozorovať mierny pokles počtu obyvateľstva. 
V prípade mesta Brezová pod Bradlom je však citeľnejší – v priebehu necelých 15 rokov prišlo 
mesto o vyše desatinu svojich obyvateľov (pokles o 10,83%), čo možno v absolútnych číslach 
prirovnať s celkovým počtom obyvateľov Osuského. 
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Graf č. 1: Porovnanie počtu obyvateľov obcí na trati 117 k 26.5.2001 a 31.12.2015 

Zdroj: ŠÚ SR 
 
     Neprislúcha tomuto projektu určovať, ktorý zo samosprávnych krajov by sa mal na 
spolufinancovaní prevádzky osobných vlakov podieľať vyššou sumou. Táto vec by sa mala 
vyriešiť na vzájomnom rokovaní, resp. po dohode oboch VÚC. Záleží aj od toho, na základe 
akého kľúča sa zainteresované strany rozhodnú danú problematiku posudzovať. Kým 
z hľadiska dĺžky železničnej trate jej väčšia časť leží na území TTSK, pri porovnaní počtu 
obyvateľov miestnych samospráv ležiacich na tejto železnici je ich počet vyšší v TNSK. 
 
Graf č. 2: Podiel na dĺžke trate ŽSR 117 z hľadiska jej situovania v samosprávnych krajoch 

 
Zdroj: vlastný výpočet 
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Graf č. 3: Podiel počtu obyvateľov miestnych samospráv ležiacich na trati ŽSR 117 podľa  
                  ich situovania v samosprávnych krajoch (k 31.12.2015) 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
 
Graf č. 4: Podiel počtu obyvateľov na trati ŽSR 117 podľa obcí (k 31.12.2015) 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
   
     Na stanovisko, či je reálne, že by túto formu osobnej dopravy na trati ŽSR 117 Jablonica – 
Brezová pod Bradlom nejakým spôsobom podporil aj štát v zastúpení MDV SR, sme dňa 10. 
januára 2017 dostali nasledovnú odpoveď sekcie železničnej dopravy a dráh: „Obnovenie 
osobnej dopravy na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom nie je t.č. zo strany ministerstva 
predpokladaná, a to najmä vzhľadom na predpokladaný nízky záujem o jej reálne využívanie. 
Ak by však bol predložený jasný koncept spolupráce, je ministerstvo o ňom pripravené 
rokovať.“ 
 
     V kontexte nízkeho záujmu cestujúcej verejnosti o využívanie daného železničného 
spojenia považujeme za dôležité hľadať príčinu tohto stavu aj v zle nastavenom CP. GVD 
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2002/2003 bol posledným, keď si na tejto trati štát objednával výkony osobnej dopravy. Po 
analýze tohto GVD však zistíme, že mal viaceré nedostatky. V pracovných dňoch mali len 2 
z 5 párov spojov v Jablonici prípoj do 30 minút z vlakov/na vlaky osobnej dopravy 
prevádzkované na trati 116 na oba smery – Trnava aj Kúty. Taktiež tu nefungovala taktová 
doprava. Nastavený systém bol komplikovaný aj pri zastávkach na znamenie Osuské 
a Brezová pod Bradlom zastávka, keď vybrané spoje tu zastavovali riadne a ďalšie len na 
znamenie. V sobotu (s ktorou počítame ako s dňom obnovenia sezónnej prevádzky) len 1 zo 
4 párov spojov nadväzoval v Jablonici do 30 minút na vlaky pre oba smery – Trnava a Kúty. 
Vlak odchádzal z Jablonice na Brezovú pod Bradlom o 5:32, 6:30, 13:20 a 15:30. Medzi 
posledným ranným a prvým popoludňajším spojom tak vznikla diera, keď vlak nešiel 6 hodín 
a 50 minút. Pre turistov z blízkeho či vzdialenejšieho okolia nebol takýto cestovný poriadok 
vhodne nastavený. Ako príklad uvedieme, že pre potenciálneho cestujúceho z Bratislavy bol 
takto nastavený grafikon prakticky nepoužiteľný. Ak nechcel ísť až na popoludňajší spoj, 
musel vyrážať z Bratislavy hl. st. o 3:50, resp. zo zastávky Bratislava-Vinohrady o 3:57, aby 
následne prestúpil v Trnave a stihol ranný spoj z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. Navyše, 
posledný vlakový spoj odchádzal z Brezovej pod Bradlom v sobotu aj nedeľu už o 16:55. 
Nami navrhovaný grafikon je koncipovaný tak, aby sa týmto nedostatkom vyvaroval a to aj 
napriek tomu, že je počet spojov znížený na 3 páry. 
 
  
6.9. Postup a príprava k zavedeniu sezónnej dopravy   

     Pred obnovením sezónnej dopravy na železničnej trati 117 navrhujeme nasledujúci 
postup: Po oboznámení sa jednotlivých subjektov miestnej a krajskej samosprávy s týmto 
projektom bude zorganizované pracovné stretnutie. Po tom, ako sa dospeje k záveru, ktoré 
subjekty sa do obnovenia dopravy na trati zapoja a akým podielom budú toto železničné 
spojenie financovať, sa na rok 2018 uzatvorí spoločná zmluva, resp. dohoda o spolupráci, kde 
bude financovanie podložené podpismi štatutárov jednotlivých subjektov. Taktiež sa určí 
subjekt, ktorý bude konečným objednávateľom výkonov vo vzťahu k ZSSK. 

     V záujme predchádzania problémov pri príprave na obnovení sezónnej premávky na trati 
117 odporúčame v rámci možností postupovať v zmysle Harmonogramu prác pre zostavu 
GVD 2017/2018 (Príloha č. 7). Nie je to ale nutnosťou. Obzvlášť je potrebné sledovať návrh 
CP pre trať 116 Kúty – Trnava, aby bolo možné reagovať na prípadné zmeny časových polôh 
vlakov a operatívne tomu prispôsobiť CP na trati 117, prípadne konzultovať zverejnený návrh 
s MDV SR. Včasná objednávka vlakov je zase dôležitá z pohľadu zapracovania CP na trati 117 
do knižného CP ŽSR, ako aj cestovných poriadkov zverejnených vo formáte pdf na webových 
stránkach ŽSR a ZSSK. 

     Súčasný technický a prevádzkový stav infraštruktúry na trati Jablonica – Brezová pod 
Bradlom sa po rokoch nevyužívania pravidelnou dopravou na tejto železnici prejavil, o čom 
sme sa presvedčili priamo v teréne. V tejto súvislosti sme sa obrátili na ŽSR a spýtali sa na 
niekoľko konkrétnych vecí – či by ich bolo možné z ich strany v prípade obnovenia sezónnej 
pravidelnej dopravy zrealizovať. 

     Pripájame naše otázky a odpovede ŽSR, ktoré nám boli doručené dňa 13. januára 2017 
z Odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ŽSR: 
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1.) Bolo by zo strany ŽSR možné po definitívnom rozhodnutí obnoviť tu sezónnu pravidelnú 
dopravu, osadiť na zastávke „Jablonica obec“ tabulu s názvom zastávky, ktorá tu v súčasnosti 
chýba? 

Áno, v prípade rozhodnutia o obnovení prepravy nie je problém s osadením označenia budovy 
zastávky „Jablonica – obec“. 

2.) Bolo by možné doplniť aj na zastávke „Brezová pod Bradlom zastávka“ chýbajúcu tabulu 
s názvom zastávky a návesť „Koniec nástupišťa“, ktoré tu taktiež chýbajú? (Projekt s touto 
zastávkou počíta, že by tu vlaky zastavovali len na znamenie.) 

V prípade zavedenia osobnej dopravy na uvedenej trati bude zo strany ŽSR zabezpečená 
kontrola a osadenie všetkých traťových značiek. 

3.) Má ŽSR nejaké plány s nevyužívanou staničnou budovou nákladiska so zastávkou Hradište 
pod Vrátnom (na obrázku v prílohe)? Vzhľadom na jej dobrú polohu v intraviláne obce, ako aj 
jej zachovaný a atraktívny vzhľad, by sa v súvislosti s jej ďalším využitím dalo výhľadovo 
počítať ako s obecným múzeom. Vedeli by ŽSR poskytnúť potrebnú súčinnosť, ak by bol 
o prevádzkovanie takéhoto múzea záujem? 

Odporúčame Vám konkretizovať Vašu predstavu a riešiť s kompetentným útvarom ŽSR, 
ktorým v tomto prípade je: 

ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom 
Regionálne pracovisko Bratislava 
Šancová 5/C, 811 04 Bratislava 
tel: 02/2029 5326  
fax: 02/2029 7198 email: shmrpba@zsr.sk 

4.) Mohli by ŽSR po obnovení pravidelnej dopravy zabezpečiť otvorenie čakárne pre 
cestujúcich v ŽST Brezová pod Bradlom (ktorá je v súčasnosti pre neprevádzkovanie 
pravidelnej dopravy zatvorená) 30 min. pred odchodom osobných vlakov? 

Všetky dopravné body na trati Brezová pod Bradlom – Jablonica (mimo) sú riadené formou 
zjednodušeného riadenia dopravy. Žiadny dopravný bod tu nie je obsadený zamestnancom 
ŽSR, nie je možné zabezpečiť otváranie a zatváranie čakárne bez navýšenia personálu. 
V prípade nepretržitého sprístupnenia (otvorenia) podľa našich skúseností dochádza k jej 
devastácii.  

Čakáreň vo výpravnej budove Brezová pod Bradlom je možné sprístupniť cestujúcej verejnosti 
a sprevádzkovať ju.  

Prevádzkovanie nevyhnutne potrebných nebytových priestorov pre cestujúcu verejnosť je po 
predložení konkrétnej objednávky možné riešiť napr.: „Dohodou o starostlivosti o objekt 
železničnej zastávky a poskytnutí priestorov do užívania uzatvorenú medzi ŽSR 
a objednávateľom dopravy“. 
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5.) Plánuje ŽSR do budúcnosti nejakým spôsobom investovať do tejto trate – napr. zvýšením 
súčasnej max. premávkovej rýchlosti, ktorá je stanovená na 30 km/h, aby aspoň na 
vybraných úsekoch bola upravená napr. na 40 km/h, resp. pôvodnú rýchlosť 50 km/h? 

Traťová rýchlosť na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom bola znížená na 30km/hod 
z dôvodu zabezpečenia rozhľadových pomerov na 18 nezabezpečených priecestiach.  
V prípade zavedenia pravidelnej dopravy na uvedenej trati ŽSR zabezpečia úpravu 
rozhľadových pomerov na železničných priecestiach a následne aj zvýšenie traťovej rýchlosti 
podľa technického projektu. Na železničných priecestiach, ktoré križujú štátne cesty 2. triedy 
a sú nezabezpečené bude trvalé obmedzenie traťovej rýchlosti na 30 km/hod.  

     Prípadné zabezpečenie úprav rozhľadových pomerov bude mať pozitívny efekt na rýchlosť 
spojenia, čo sa prejaví aj na úprave navrhovaného cestovného poriadku. Ten nateraz 
zohľadňuje súčasné traťové pomery na danej železnici. Možné vytvorenie múzea 
v priestoroch staničnej budovy v Hradišti pod Vrátnom by zviditeľnilo obec aj samotnú 
železničnú trať. Pre turistov cestujúcich vlakom do Brezovej pod Bradlom by to bol jeden 
z dôvodov, prečo znova navštíviť daný región a objavovať jeho atraktivity. 
 
     V ŽST Brezová pod Bradlom, ktorá sa po obnovení sezónnej železničnej dopravy opäť 
stane jednou zo vstupných brán do mesta, navrhujeme investovať do vytvorenia a osadenia 
dvoch diel: 
 
a) Informačný panel, resp. informačná tabula s mapou mesta a blízkeho okolia –  
     s vyznačením pamätihodností, kultúrno-spoločenských, športových, stravovacích  
     a ubytovacích zariadení, ako aj turistických trás 
b) Socha Sváka Ragana – ako ďalšia miestna atrakcia zviditeľní nielen mesto a túto  
     legendárnu postavu, ale aj samotnú železničnú trať, ľudovo prezývanú aj ako trať Sváka  
     Ragana 
 
     Skultúrnenie priestorov ŽST Brezová pod Bradlom netreba podceňovať, lebo už prvý 
dojem je v očiach návštevníkov dôležitý.  
 
 
6.10. Znovuobnovenie pravidelnej dopravy  
 
     Za významný míľnik by mal byť považovaný deň znovuobnovenia prevádzky osobných 
vlakov na trati. Ten by mal mať slávnostný charakter. Významnou mierou môže 
k zviditeľneniu tohto spojenia prispieť účasť predstaviteľov samosprávy a železníc na tomto 
slávnostnom akte. Pozvanie médií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou taktiež 
považujeme za dôležité. Aj prostredníctvom nich sa toto železničné spojenie dostane do 
povedomia širokej verejnosti. K spestreniu slávnostného programu môžu prispieť aj miestne 
organizácie – napr. vystúpenie Folklórneho súboru Jabloničanka v jablonických krojoch, ktorá 
má vo svojom repertoári pre takúto udalosť vhodnú pieseň s názvom V Jablonici na stanici. 
Začiatok sezóny na trati 117 sme nastavili tak, že je spojený aj s každoročnou pietnou 
spomienkou výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktorá sa koná v Brezovej pod 
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Bradlom, na Bradle a v Košariskách. Symbolické slávnostné otvorenie sezóny na trati by sa 
tak stalo ďalšou každoročnou tradíciou konanou v regióne počas prvej májovej soboty. 
 
     Zabezpečiť informovanosť verejnosti o danej železnici, ako aj propagáciu tohto 
železničného spojenia považujeme za vhodnú najmä prostredníctvom informačných kanálov 
(noviny, webové stránky, sociálne siete, propagačné materiály...) nielen jednotlivých 
miestnych a regionálnych samospráv, ale aj železničného dopravcu. Prezentovať tento 
produkt navrhujeme aj v jednotlivých turistických informačných centrách v TNSK a TTSK, ako 
aj na rôznych podujatiach (napr. veľtrhy cestovného ruchu), ktorého sa tieto subjekty 
zúčastňujú. 
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7. Mestá a obce na trati 
 
     Dotknuté územie sa z hľadiska regionalizácie nachádza v Záhorskom regióne cestovného 
ruchu. V tejto kapitole sú uvedené základné údaje o jednotlivých obciach ležiacich na trati 
ŽSR 117. Zároveň prináša aj prehľad turistických atrakcií samotných obcí a blízkeho okolia.   
 
 
7.1. Brezová pod Bradlom 
 
Kraj: Trenčiansky 
Okres: Myjava 
Prvá písomná zmienka: 1262 
Počet obyvateľov (k 1.5.2016): 5090     
 
     Jediné mesto na trati, tento štatút získalo v roku 1966. Jeho chotár sa rozprestiera na 
južnom okraji Myjavskej pahorkatiny na úpätí Malých Karpát. Má bohatú históriu. V 19. 
storočí bola Brezová jedným z najdôležitejších centier národno-uvedomovacieho hnutia 
a pôsobilo tu mnoho významných osobností politického, cirkevného a kultúrneho života. 
 
 
     Na území mesta je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok evidovaných 16 NKP. Najznámejšou z nich je Mohyla generála Milana 
Rastislava Štefánika, týčiaca sa na vrchu Bradlo. Ide o dielo najväčšieho slovenského 
architekta prvej polovice 20. stor. Dušana Samuela Jurkoviča, postavené r. 1927 - 1928. 
V roku 2009 bola zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva a v tom istom roku 
sa na základe výsledkov hlasovania verejnosti stala aj jedným zo Sedem divov TNSK. Sakrálne 
pamiatky v meste zastupujú Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice a Evanjelický kostol 
s areálom – jeho súčasťou je aj fara s pamätnou tabuľou Jána Pravoslava Lešku, kostol patrí 
medzi tri najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku. Medzi národné kultúrne pamiatky 
patria napr. aj meštiansky dom s pamätnou tabuľou venovanou pamiatke udalostí jari 
a jesene 1848 (Pamätný dom Hurbanovcov / Šaškov dom), ktorý je súčasťou uličnej zástavby 
námestia, ďalej Pomník Slobody s bustou J. M. Hurbana z r. 1933 na rovnomennej ulici, 
pomník s bustou Majstra Jana Husa v Husovom parku – jediný pamätník J. Husa na 
Slovensku, ako aj Národný dom Štefánikov na Námestí gen. M. R. Štefánika, resp. Piešťanskej 
ulici. Dejinný pamätník na miestnom cintoríne je venovaný hrdinom bojov za slobodu v r. 
1848 – 1849, 1914 – 1918 a 1944 – 1945. Autorom tejto pyramídovej stavby z travertínu je 
architekt Dušan Jurkovič, ktorý je v ňom aj pochovaný. 
 
     Okrem pamiatkovo chránených objektov sú v meste aj ďalšie historicky a kultúrne 
hodnotné diela, ktoré pripomínajú dejinné udalosti a osobnosti v minulosti tu pôsobiace. Sú 
nimi tieto objekty: 
 
• Pamätná tabuľa Štefana Fajnora – advokáta a hudobného skladateľa; na jeho rodnom  
   dome na Nám. M. R. Štefánika 
• Pamätná tabuľa Tomáša Tvarožka – riaditeľa Mestskej sporiteľne v Bratislave, povereníka  
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   financií ČSR a predsedu hospodárskeho výboru ev. cirkvi; nachádza sa na Nám. M. R.  
   Štefánika na rodičovskom dome; venoval ju Cech Tatarôv r. 1948 
• Súsošie Víťazstvo – venované pamiatke bojov z rokov 1848 – 1849; umiestnené na rohu   
   Nám. M. R. Štefánika a sídliska Horný rad; odhalené r. 1970 
• Pamätná tabuľa tvorcom prvého slovenského filmu Jánošík – na filme sa podieľali aj  
   brezovskí rodáci Ján Závodný, Samuel Tvarožek a Vladimír Gustáv Šaško; nachádza sa na  
   budove Národného domu Štefánikovho a zhotovená bola r. 1982, odhalená až r. 1990 
• Pamätné tabule venované oslobodeniu mesta a padlým v 2. svetovej vojne; pripevnené na   
    priečelí budovy MsÚ 
• Pamätníky SNP – tri pamätníky sa nachádzajú v lokalite Dvoly; pripomínajú pôsobenie   
   partizánskeho oddielu Jána Reptu, miesto zvolenia Miloša Uhra za veliteľa partizánskeho   
   oddielu Hurban a upálenie neznámeho partizána 
• Pamätník hurbanovských bojov – pripomína prvé víťazné boje v Slovenskom povstaní dňa  
   22.9.1848; na ich pamäť bol 22. september vyhlásený za Deň Ozbrojených síl Slovenskej  
   republiky; jeho okolie bolo upravené na spôsob pamätného areálu a doplnené pamätnými  
   tabuľami; nachádza sa na Prietržskej ceste 
• Pamätná tabuľa k 70. výročiu vzniku ČSR na Bradle 
• Pamätník Samuela Jurkoviča – zakladateľovi slovenského družstevníctva; stojí na sídlisku  
   Horný rad; odhalený r. 1996  
• Pamätník Dr. Jána Papánka – diplomata, humanistu a spolutvorcu Charty OSN; stojí na    
   Nám. M. R. Štefánika; odhalený r. 1996 
• Pamätník Dr. Štefana Osuského – diplomata a národovca; situovaný na Nám. M. R.  
   Štefánika; odhalený r. 1999 
• Reliéf Kométa venovaný Milanovi Rastislavovi Štefánikovi – na Nám. M. R. Štefánika;  
   odhalený r. 2000 
• Pamätník Jána Reptu – partizánskeho veliteľa; umiestnený v parku na Vajanského ul.;   
   odhalený r. 2004 
• Pamätná tabuľa Giuliany Benzoni – pripomína poslednú návštevu Štefánikovej snúbenice;  
   nachádza sa na chate na Masiarovej neďaleko turistického chodníka; odhalená r. 2014 
• Pamätník Juraja Reptu – venovaný zakladateľovi podniku Kovové tkaniny Brezová a areálu  
   Pružinární a strojární; nachádza sa v priemyselnej zóne Dolný Štverník; odhalený r. 2015 
 
     Miestny folklór a tradície reprezentuje viacero záujmových združení, napr. Folklórny súbor 
Brezová, Detský folklórny súbor Iskerka a Divadelný súbor J. M. Hurbana. Z ďalších atrakcií je 
dôležité spomenúť Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča, ktorá sa nachádza v Národnom 
dome Štefánikovom. Z autobusovej stanice po Mohylu M. R. Štefánika vedie náučný chodník 
Bradlo, ktorý má 9 panelov. 
 
     Medzi najdôležitejšie každoročne konané kultúrno-spoločenské a športové podujatia 
v meste môžeme zaradiť tieto: 
 
• FEBRUÁR: Tradičná brezovská zabíjačka 
• APRÍL: Oslobodenie mesta – pietna spomienková slávnosť k výročiu 
• MÁJ: Pietna spomienka na gen. M. R. Štefánika – presahuje nielen regionálny, ale aj  
             národný rámec 
• JÚN: Deň detí 
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• JÚL: Národný beh gen. M. R. Štefánika 
• AUGUST: Brezovský jarmok (Brezofský jarmek) 
• SEPTEMBER: Deň Ozbrojených síl SR 
• OKTÓBER: Dary zeme – výstava ovocia a zeleniny 
 
     Najvýznamnejším športovým zariadením je športové stredisko Bradlan, nachádzajúce sa 
vedľa železničnej stanice. Areál zariadenia tvorí futbalový štadión s trávnatým povrchom, 
tréningové futbalové ihrisko s umelým povrchom, kúpalisko s bazénom pre deti i dospelých, 
volejbalové ihrisko na plážový volejbal, tenisové kurty s antukovým aj umelým povrchom, 
posilňovňa a sauna. Tenisovými kurtmi disponuje aj rekreačné zariadenie Mladosť, ktoré sa 
nachádza v peknom prírodnom prostredí. Na severnej strane vrchu Bradlo sa nachádza 
lyžiarsky vlek s vývoznou kapacitou 200 osôb/hod. na 360 m dlhej lyžiarskej zjazdovke 
s priemernou náročnosťou. 
 
     Pre cykloturistov ponúka malebná krajina so zvlneným terénom možnosti využívania siete 
viacerých cyklotrás. 
 
Tabuľka č. 8: Cyklotrasy v Brezovej pod Bradlom 
 

označenie trasa dĺžka (km) 
 2202 Brezová pod Bradlom - Chvojnica 42,7 
 2302 Hrachovište - Brezová pod Bradlom - Jablonica - Plavecký Peter 44,7 
 5302 Brezová pod Bradlom - Myjava - Vrbovce - Senica 63,5 
 8211 Kátlovce - Brezová pod Bradlom 21 
 8309 Brezová pod Bradlom - Prietrž - hrad Branč 21,8 

 
     Aj pre priaznivcov pešej turistiky ponúka Brezová pod Bradlom sieť značkovaných 
turistických trás. Turistické chodníky lákajú vyraziť si na vychádzky a výlety do prírody 
a spoznávať krásy krajiny. 
 
Tabuľka č. 9: Turistické chodníky v Brezovej pod Bradlom 
 

označenie trasa dĺžka (km) názov 

  0701g * Dobrá Voda - Myjava, ústredná orientácia 24,2 Štefánikova magistrála / Cesta hrdinov SNP 

  2441 Brezová pod Bradlom, Mladosť - Prašník, Lajdovci 13   

  5109 Bradlo, parkovisko - Stará Turá 20   

  5139 Podbranč, Martišovci - Brezová pod Bradlom, námestie 11,3   

  8146 Výtok, chata Dolina - Brezová pod Bradlom, námestie 8,5 Chodník Ondreja Senku 

* súčasť európskej diaľkovej turistickej cesty E8 
 
 
7.2. Hradište pod Vrátnom 
 
Kraj: Trnavský 
Okres: Senica 
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Prvá písomná zmienka: 1262 
Počet obyvateľov (k 31.12.2015): 655 
 
     Obec leží na západnom okraji Myjavskej pahorkatiny v doline rieky Myjava. Preteká ňou 
Brezovský potok a vďaka prekrásnej prírode i prostrediu vhodnému na odpočinok a relax je 
hojne vyhľadávaná chalupármi a ľuďmi unavenými mestským spôsobom života.  
 
 
     V katastrálnom území obce sa nachádzajú dve chránené územia – prírodné pamiatky 
Kyseľová a Mníchova úboč. Prírodná pamiatka Kyseľová bola v roku 1990 vyhlásená na 
ochranu skalnej lesostepi s výskytom vzácnych, ohrozených a chránených xerotemných 
druhov flóry v geomorfologickom celku Myjavská pahorkatina, dôležitých 
z vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska. V tom istom roku bola vyhlásená aj 
Prírodná pamiatka Mníchova úboč – na ochranu skalných foriem georeliéfu a skalnej stepi 
xerotermného charakteru s výskytom viacerých ohrozených a chránených druhov flóry 
v geomorfologickom celku Myjavská pahorkatina. 
 
     Jedinou NKP v obci je vodný mlyn z 18. stor. na konci obce. Z ďalších pamätihodností sú 
to: 
 
• Kostol sv. Martina – rímskokatolícky z r. 1631 
• Kaplnka Najsvätejšej Trojice – postavená r. 1845 na Vŕškoch 
• Socha sv. Floriána – patróna hasičov; nachádza sa v parku v centre obce  
• Socha Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska; umiestnená v parčíku v centre  
• Pomník padlým občanom v prvej i druhej svetovej vojne so sochou Božského srdca  
• Pomník Jozefa Čížeka a Huberta Suchánka – nachádza sa za obcou pri ceste do Brezovej   
   pod Bradlom a pripomína tragédiu z roku 1933 
• Pamätná tabuľa venovaná Jánovi Michaličkovi – rodákovi a kňazovi; posvätená r. 2007   
   a neskôr umiestnená na budove miestnej fary 
• Pamätná tabuľa Jána Raka – nadrealistického básnika; odhalená r. 2009 na fasáde  
   kultúrneho domu 
 
     V obci pôsobí Dychová hudba Hradišťanka, Telovýchovná jednota Družstevník Hradište 
pod Vrátnom aj Dobrovoľný hasičský zbor Hradište pod Vrátnom. Medzi každoročne konané 
kultúrno-spoločenské a športové podujatia patria: 
 
• APRÍL: Stavanie mája 
• MÁJ / JÚN: Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice so sv. omšou 
• JÚN: Vrátno fest – festival folku a country 
• JÚL: Futbalový turnaj 
• AUGUST: Prehliadka dychových hudieb  
• NOVEMBER: Pietna spomienka na obete vojen 
 
     Cykloturisti majú možnosť využiť modrú cyklotrasu č. 2302, ktorá spája Hrachovište 
s Plaveckým Petrom a prechádza aj cez Hradište pod Vrátnom. Pre peších turistov slúži na 
prechádzky a túry do prírody v CHKO Malé Karpaty viacero turistických chodníkov. 
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Tabuľka č. 10: Turistické chodníky v Hradišti pod Vrátnom 
 

označenie trasa dĺžka (km) názov 

  0701g * Dobrá Voda - Myjava, ústredná orientácia 24,2 Štefánikova magistrála / Cesta hrdinov SNP 

  2446 Skálie - Hradište pod Vrátnom, rázcestie 1,8  

  5107 Hradište pod Vrátnom – Pustá Ves, pamätník SNP 18,8 Chodník Jána Hollého 

  8124 Prekážka - Hradište pod Vrátnom 13,5   
* súčasť európskej diaľkovej turistickej cesty E8 
 
      Atraktivita obce z hľadiska rozvoja cestovného ruchu vzrastie po plánovanom vybudovaní 
náučného chodníka z lokality Vlčie jamy ku kaplnke v roku 2018, ako aj po vybudovaní 
rozhľadne za kaplnkou na vrchu Kopec v roku 2020.    
 
 
7.3. Jablonica 
 
Kraj: Trnavský 
Okres: Senica 
Prvá písomná zmienka: 1262 
Počet obyvateľov (k 31.12.2016): 2247 
 
     Obec leží v Borskej nížine a Chvojnickej pahorkatine na úpätí Malých Karpát. Preteká ňou 
rieka Myjava a Hodonský potok, ktorý sa do nej ako ľavostranný prítok vlieva 
v severozápadnej časti obce. Lesnatosť katastrálneho územia obce predstavuje 45% a 
poskytuje aj vhodné podmienky pre poľovníkov. Vďaka ochrane a cieľavedomej starostlivosti 
tu žije široká škála poľovnej zveri – napr. bažanty, zajace a srnce.  
 
     Okrem veľkoplošného chráneného územia CHKO Malé Karpaty (vyhlásené r. 1976) sa 
v katastri obce nachádzajú aj dve maloplošné chránené územia – prírodné pamiatky Rieka 
Myjava a Zrubárka. Prírodná pamiatka Rieka Myjava bola vyhlásená v roku 1996 za účelom 
ochrany prirodzeného vodného toku so zachovalými brehovými porastami, ktorý má veľký 
ekostabilizačný a hydromelioračný význam a predstavuje regionálny biokoridor (okrem 
Jablonice sa predmet jej ochrany vzťahuje aj na katastrálne územia Starej Myjavy, Brestovca, 
Myjavy, Podbranča, Prietrže a Osuského). Prírodná pamiatka Zrubárka vyhlásená v roku 
1993 predstavuje jedny z posledných prirodzených výverov podzemných vôd v Malých 
Karpatoch s veľkým vedeckovýskumným a kultúrnovýchovným významom. Neďaleko nej sa 
nachádza vodná nádrž Jablonica, zásobovaná vodou zo Zrubanského potoka. 
 
     Dominantou obce je barokový kostol sv. Štefana kráľa, ktorého výstavba bola zahájená 
v roku 1729 a trvala 6 rokov. Ďalšími významnými pamiatkami sú kaštieľ s priľahlým parkom 
a medzi NKP je zapísané aj barokové súsošie kalvárie, nachádzajúce sa neďaleko kostola a 
stojace na mieste, kde bol oltár pôvodného kostola. 
 
     Medzi ďalšie pamätihodnosti obce patria: 
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• Pomník vojakov padlých v I. svetovej vojne – odhalený r. 1933; stojí pred domom kultúry 
• Pamätná tabuľa venovaná obetiam II. svetovej vojny – odhalená r. 1969; pôvodne osadená  
   na dome kultúry, r. 2014 premiestnená k pomníku padlých 
• Pamätník osloboditeľom obce v II. svetovej vojne – tvorí ho ľahké delo na murovanom  
   piedestáli; vybudovaný r. 1975; stojí v malom parčíku na začiatku Bernolákovej ulice a  
   Zápotočia 
• Socha sv. Jána Nepomuckého – z r. 1721; nachádza sa na križovaní Ulice Červenej armády a  
   Svätojánskej 
• Socha Piety – z r. 1924; nachádza sa na Ulici Červenej armády 
• Cholerová Panna Mária – mariánsky stĺp so sochou na pamiatku obetiam cholery v r. 1866;  
   stojí na Ulici Červenej armády pred bývalým pivovarom 
• Mariánsky stĺp – so sochou Panny Márie; nachádza sa na ulici Riadok 
• Božia muka – štvorhranný stĺp; stojí pri ceste do Osuského pred cestou odbočujúcou  
   k Valihorovmu mlynu 
• sakrálne pamiatky na miestnom cintoríne – neogotická kaplnka, krížová cesta s Božím  
   hrobom a troma krížmi znázorňujúcimi Golgotu 
 
     V obci pôsobia aj viaceré organizácie a združenia, napr. Dobrovoľný hasičský zbor 
Jablonica, TJ Tatran Jablonica, ŠK Jablonica, Klub slovenských turistov Jablonica, Folklórny 
súbor Jabloničanka (pôsobí pod Úniou žien), Kynológia Jablonica, Kynologický klub Barvínek, 
Zväz záhradkárov, Poľovnícke združenie Jablonica. Medzi tradičné kultúrno-spoločenské 
a športové podujatia konané v obci patria: 
 
• JANUÁR: Detský karneval a Tancovačka pre dospelých 
• FEBRUÁR: Pochovávanie basy 
• MAREC: Koncert MDŽ 
• APRÍL: Stavanie mája 
• APRÍL / MÁJ: Jablonická desiatka – Memoriál Felixa Rímeša 
• AUGUST / SEPTEMBER: Obecný deň 
• SEPTEMBER: Regionálny zraz cykloturistov regiónu Záhorie a zraz cykloturistov v Malých  
                           Karpatoch 
• SEPTEMBER / OKTÓBER: Výstava záhradkárov 
• DECEMBER: Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce; Vianočný koncert 
 
     Nadšenci cykloturistiky majú k dispozícii dve cyklotrasy. Pre peších turistov slúži žltá 
značka začínajúca sa na ŽST Jablonica a okrajom katastrálneho územia zasahujú ďalšie dve 
trasy v Malých Karpatoch. 
 
Tabuľka č.11: Cyklotrasy v Jablonici 
 

označenie trasa dĺžka (km) 
 2302 Hrachovište - Brezová pod Bradlom - Jablonica - Plavecký Peter 44,7 
 8220 Jablonica - horáreň Suchánka 5,5 
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Tabuľka č. 12: Turistické chodníky v Jablonici 
 

označenie trasa dĺžka (km) názov 

    0701f * Brezinky, chata - Dobrá Voda 22,6 Štefánikova magistrála 

    5118 Brezinky, chata - Buková, zastávka 15   

    8110 Jablonica, stanica - Prievaly 11,8   

* súčasť európskej diaľkovej turistickej cesty E8 
 
 
7.4. Osuské 
 
Kraj: Trnavský 
Okres: Senica 
Prvá písomná zmienka: 1262 
Počet obyvateľov (k 1.1.2016): 608 
 
     Prevažná časť obce leží na západnom okraji Myjavskej pahorkatiny, pričom do 
juhozápadnej časti katastra zasahuje Borská nížina a do juhovýchodnej Malé Karpaty. Cez 
územie obce preteká rieka Myjava, do ktorej sa ešte v katastrálnom území Osuského vlieva 
Brezovský potok.  
 
 
     Z hľadiska ochrany prírody sa v obci nachádza Prírodná pamiatka Rieka Myjava, 
vyhlásená v roku 1996 za účelom ochrany prirodzeného vodného toku so zachovalými 
brehovými porastami, ktorý má veľký ekostabilizačný a hydromelioračný význam 
a predstavuje regionálny biokoridor. Pri vstupe do obce rastie Chránený strom Osuská lipa. 
Ide o Lipu veľkolistú (Tiliaplatyphyllos Scop.), od roku 1996 chránenú z dôvodu historického, 
ekologického, kultúrneho a zdravotného významu. Vek stromu odhadli na 200 rokov, 
dosahuje výšku 23 m, priemer koruny má 17 m a obvod kmeňa 511 cm.  
 
     Jedinou NKP v obci je na stĺpe stojaca socha sv. Floriána z r. 1822, ktorá sa nachádza na 
Ulici Emanuela Lehockého. Medzi ďalšie pamätihodnosti obce patria: 
 
• Kostol Všetkých svätých – rímskokatolícky; postavený v r. 1619 – 1631 v renesančnom   
   štýle, v r. 1751 rozšírený o novú loď a upravený do barokového štýlu 
• Kaplnka sv. Bartolomeja – dali ju postaviť r. 1666; nachádza sa mimo intravilánu obce, asi   
   300 m východne od kostola 
• Socha sv. Vendelína – z r. 1866, nachádza sa pri Osuskej lipe 
• Stĺp so sochou sv. Trojice – stojí na Ulici Emanuela Lehockého 
• Socha sv. Jána Nepomuckého – z r. 1833 
• Súsošie Kalvária – z 2. polovice 18. stor.; nachádza za pri kostole 
• Pomník padlých v I. svetovej vojne – z r. 1928; stojí v centre obce 
• Pamätná tabuľa oslobodenia Červenou armádou – umiestnená na budove OcÚ 
• Pamätná tabuľa Emanuela Lehockého – rodáka, politika, novinára, publicistu; umiestnená  
   na budove OcÚ 
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     V obci pôsobia Hudobná skupina Meteor, Osuská kapela, Futbalový klub Družstevník 
Osuské a Šachový klub Osuské. V kultúrnom dome sa konávajú rôzne podujatia, pri ktorých 
sa stretávajú obyvatelia obce aj blízkeho okolia. Medzi tradičné kultúrno-spoločenské 
a športové podujatia patria: 
 
• JANUÁR / FEBRUÁR: Detský karneval 
• APRÍL: Pietna spomienka – oslobodenie obce Osuské; Stavanie mája 
• MÁJ: Šachový turnaj detí 
• JÚL: Futbalový turnaj 
• AUGUST: Poľovnícka zábava v Osuskom 
• OKTÓBER / NOVEMBER: Výstava ručných prác, fotografií a výrobkov našich remeselníkov;  
                                                Súťaž o najkrajšie „Osuské jabúčko“ 
• NOVEMBER: Deň veteránov – pietna spomienka 
• DECEMBER: Mikulášska besiedka; Adventný koncert 
 
     Na území katastra obce sa asi 1 km od intravilánu nachádza vodná nádrž Osuské. Je 
vyhľadávaným miestom rybárov a v lete aj rekreantov. K obci patria aj osady Rásnik a Ropov. 
Záhradkári nachádzajú priestor pre oddych v osade Osuské – Opendáky, vzdialenej 2 km od 
obce smerom k obci Prietrž.  Cykloturisti majú možnosť využiť modrú cyklotrasu č. 2302, 
ktorá spája Hrachovište s Plaveckým Petrom a prechádza aj cez Osuské.  
 
 
7.5. Okolité lokality 
 
     Širšie okolie trate ŽSR 117 sa vyznačuje diverzitou prírodnej krajiny a zachovaným 
kultúrnym dedičstvom. Spolu s ďalšími službami to vytvára priaznivé predpoklady pre rozvoj 
cestovného ruchu. Medzi najvýznamnejšie turistické ciele okolia železničnej trate Jablonica – 
Brezová pod Bradlom mimo katastrálnych území obcí ktoré spája, patria tieto lokality a 
podujatia: 
 
Hrad Branč – zrúcanina hradu z 13. stor. v katastrálnom území obce Podbranč 
 
Mesto Myjava – Múzeum Slovenských národných rád na Štúrovej ul., Kultúrny dom Samka 
Dudíka, v centre kubistický pamätník gen. M. R. Štefánika, Gazdovský dvor v časti Turá Lúka, 
Mestská športová hala - s fitness centrom, saunou, masážami, krytou plavárňou a ihriskom 
na plážový volejbal, letné kúpalisko, Medzinárodný folklórny festival MYJAVA, turistický 
pochod Myjavská päťdesiatka 
 
Mesto Senica – Záhorská galéria, Rekreačná oblasť Kunovská priehrada, mestská plaváreň, 
mestská športová hala, zimný štadión, mestské kúpalisko, tenisová hala, dom kultúry, 
amfiteáter 
 
Obec Cerová – zrúcanina hradu Korlátka, rozhľadňa na Rozbehoch, prvá veterná elektráreň 
na Slovensku  
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Obec Dobrá Voda – zrúcaniny hradu Dobrá Voda pravdepodobne z 13. stor., Kostol 
Narodenia Panny Márie, Pamätná izba Jána Hollého, Dobrovodský pranier a ďalšia drobná 
architektúra 
 
Obec Košariská – Múzeum Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnom dome, evanjelický 
kostol, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Pamätník partizánskych bojov v Lopušnej doline, 
Pamätník obetiam fašizmu v parku, Pamätná tabuľa oslobodenia obce 
 
Obec Prietrž, osada Rehušovci – Dom bojových a revolučných tradícií (s Expozíciou dejín 
Prietrže), Múzeum roľníctva, rozhľadňa Lipovec, Pamätník Slovenského národného povstania 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 
8. Záver 
 
 
     Prevádzkovanie osobnej dopravy na železničnej trati Jablonica – Brezová pod Bradlom je 
v súčasnosti nepravidelná, ojedinelá a vzhľadom na jej charakter aj finančne, organizačne 
a personálne nákladná. Obnovenie pravidelnej dopravy v rozsahu sezónnej turistickej 
prevádzky predstavuje príležitosť pritiahnuť do regiónu v čase narastajúceho záujmu 
o Slovensko ako turistickej destinácie viac turistov. Častejšie a atraktívnejšie spojenie s pevne 
stanoveným cestovným poriadkom zároveň zefektívni fungovanie danej železničnej trate, 
ktorej potenciál z hľadiska osobnej dopravy je v súčasnosti využívaný len minimálne.  
 
     Železničné spojenie medzi Jablonicou a Brezovou pod Bradlom vzhľadom na rozsah 
navrhovanej prevádzky nemá za cieľ konkurovať prímestskej autobusovej doprave, ale získať 
najmä nových cestujúcich využívajúcich verejnú dopravu, ktorí by bez tohto spojenia do 
regiónu neprišli, resp. využili by individuálnu automobilovú dopravu. Schválenie 
viaczdrojového financovania vlakového spojenia a jeho realizácia vytvorí predpoklady pre 
rozvoj pešej turistiky, cykloturistiky, vidieckej turistiky a agroturistiky, ako aj mestskej 
a kultúrnej turistiky. Dostupnejšími pre verejnosť sa stanú aj rôzne kultúrno-spoločenské 
a športové podujatia konané v jednotlivých lokalitách popri danej trati.  
 
     Pre miestnych obyvateľov, ako aj pre početnú skupinu chalupárov, chatárov a 
záhradkárov bude železničné spojenie pri nižšej ponuke autobusových spojov počas voľných 
dní znamenať v sezóne rozšírenie ponuky spojov verejnej dopravy s priamym napojením na 
ďalšie osobné vlaky v Jablonici. Obnovením železničného spojenia na trati ŽSR č. 117 sa 
okrem zvýšenej atraktivity regiónu spropaguje mesto Brezová pod Bradlom, ďalšie obce na 
trati, oba kraje, ako aj samotná železničná trať a železničná doprava. Prínosom bude aj pre 
podnikateľské subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu a vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj 
služieb v oblasti turizmu a cestovného ruchu.    
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