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ÚVOD 

Výstavba staníc železnice a budovanie štruktúry železničných 

tratí sú charakteristické sprievodné procesy industrializácie 

miest, prejavujúce sa aj v Bratislave (Prešporku) od polovice 

19. storočia. Železničná trať, na ktorú sa viazala výstavba 

priemyselných podnikov, predstavovala významný prvok nielen 

v zmysle zabezpečenia dopravných tokov komodít a pracovnej 

sily, ale prirodzene aj mestotvorný faktor, determinujúci rozvoj 

ďalších funkcií, najmä bývania, na ktoré sa kládol čoraz väčší 

dôraz v súvislosti s nárastom počtu obyvateľov Bratislavy. Po 

roku 1900 sa zo železnice ako jedného z hlavných atribútov 

modernizácie Bratislavy postupne stala prekážka rozvoja 

ďalších typov dopravných tokov (automobilovej dopravy, 

električkovej dopravy) aj vzniku nových obytných štruktúr. 

Železnicu v meste vnímal ako problém už Antal Palóczi, autor 

regulačného plánu mesta z roku 1917. V Bratislave sa 

negatívny vplyv železničnej siete na rozvoj mesta prejavil 

pomerne výrazne. Opakovane sa ukazovalo, že mesto sa bude 

vyvíjať predovšetkým smerom na severovýchod. Prítomnosť 

železnice tomu spočiatku pomáhala, hoci jednosmernosť 

vývoja sa postupne stala terčom kritiky. Tento trend sa podarilo 

zvrátiť až po druhej svetovej vojne, keď sa k veľkej Bratislave 

postupne pripojili okolité obce. Železnica spočiatku spájala 

záujem prevažujúcej nákladnej prepravy s menej zastúpenou 

osobnou dopravou. Neskôr sa tieto dva druhy dopravy začali 

segregovať, pričom osobná železničná doprava sa na rozdiel 

od nákladnej v meste stále tolerovala. Regulačné vízie, ktoré 

riešili posun hlavnej stanice a premiestnenie železničných tratí 

z mesta na jeho okraj, sa podarilo uskutočniť iba čiastočne. 

Nikdy sa nerealizovali ako celostná úloha.    

Začiatky železničnej dopravy na území dnešnej Bratislavy 

možno datovať do prvej polovice 19. storočia. Sprvu išlo o 

železničné spojenie vtedajšieho Prešporka s Viedňou. Túto 

myšlienku nachádzame už v plánoch na stavbu Severnej 

železnice cisára Ferdinanda, ktorá zabezpečovala 

predovšetkým dopravu vojska a soli z haličských ložísk do 

Viedne (1829). Bratislavy sa tieto prvé plány síce netýkali 

priamo, no vzápätí sa začalo s rozširovaním hlavnej trate o 

vedľajšie úseky, okrem iných o trať Marchegg – Prešporok. [1]  

Napojenie dnešnej Bratislavy na parnú trakciu na hranici s 

Rakúskom sa však v tom čase ukázalo ako nereálne. Nebol 

dostatok parných rušňov ani vyškolených pracovníkov. Hoci sa 

konské železnice vo vtedajšom Anglicku, priemyselne 
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najvyspelejšej krajine, už považovali za zastarané, vedomie 

nevyhnutnosti železnice pre želaný hospodársky rozvoj mesta 

v rámci najbližšieho regiónu prispelo k rozhodnutiu vybudovať 

práve takúto železnicu v Bratislave, jedinú v Uhorsku. 

ŽELEZNICA AKO DETERMINANT BUDOVANIA PRIEMYSLU 

Línia prvej železničnej trate a poloha jej staníc v rámci mesta 

sa odvíjali od troch základných úloh: doprava vojakov s koňmi, 

preprava komodít (streliva, rudy, uhlia, dreva, obilia, mäsa, 

piva, vína a iných) a preprava civilného obyvateľstva. Železnica 

mala prepájať centrum mesta a breh rieky, kde bol pivovar, 

kasárne, prístav a najstaršia priemyselná štvrť mesta, s vtedy 

ešte len potenciálnou továrenskou perifériou Bratislavy, ktorá 

sa mala rozvíjať smerom do Rače a ďalších podkarpatských 

miest – Svätého Jura, Pezinka a Modry. Cez tradičné 

vinohradnícke obce, odnepamäti dôležité pre hospodársky 

rozvoj regiónu, mala táto trať viesť až do Trnavy. Končiť sa 

mala v Seredi, kde sa nachádzal riečny prístav na Váhu. 

Naplnila by sa tak idea železničného spojenia bratislavského 

a seredského prístavu, čím by sa zdynamizoval obchod 

v širšom regióne. Železnica však počas výstavby zápasila s 

finančnými problémami, a tak prvý vlak dorazil do Serede až v 

roku 1846.  

Vychádzajúc zo spomínaných požiadaviek, nástupná stanica 

konskej železnice sa mala pôvodne nachádzať pri pivovare na 

Rybnom námestí. Napokon pravdepodobne armáda dosiahla, 

že ju zriadili vo dvore hostinca U zeleného stromu (dnes hotel 

Carlton), v susedstve vodných kasární. Trať pokračovala cez 

Námestie Ľ. Štúra (historický názov Korunovačné námestie), 

vtedajší spoločenský uzol mesta, po nábreží, súčasti 

mestského ringu, k Dostojevského radu a prístavu ako 

kľúčovému styčnému bodu s riekou a lodnou dopravou. Za 

prístavom, v lokalite Mlynské nivy (historické názvy Mühlau, 

Malom Liget), sa nachádzala aj najstaršia industriálna časť 

Bratislavy, v druhej polovici 20. storočia známa pod názvom 

Zóna Chalupkova. V čase zriadenia konskej železnice tu boli 

mlyny, remeselné dielne, manufaktúry či sklady a ďalej od 

mesta už len lúky a pasienky. Dunajský prístav v tom čase ešte 

nemal bazény zimného prístavu. Tie vybudovali až po výstavbe 

prvého stáleho mosta (na mieste dnešného Starého mosta) na 

prelome 19. a 20. storočia. 

Od priemyselnej štvrte na Mlynských nivách prechádzala 

železničná trať smerom k Ondrejskému cintorínu a ďalej 

pokračovala k staničnej budove na križovatke Legionárskej 

a Krížnej ulice (Ignác Feigler, 1840), ktorá sa zachovala 

dodnes. Išlo o strategické miesto, keďže Trnavské mýto a 

neďaleké Račianske mýto predstavovali vstupnú bránu do 

mesta. Toto miesto sa hodilo na výstavbu stanice aj preto, lebo 

sa nachádzalo v prehľadnom rovinatom teréne na vtedy ešte 

málo obývanom území. Trasu trate navrhol inžinier F. O. 

Hieronymi tak, aby mala prirodzený spád, uľahčujúci koňom 

ťahanie vagónov. Umiestnenie stanice bolo výhodné i pre prvú 

výrobňu šumivého vína situovanú mimo Francúzska, Fischer – 

Schönbauer, ktorá sa od roku 1825 nachádzala na dnešnej 

Radlinského ulici. Vlastníci výrobne, bratislavskí mešťania 

Johann Fischer a Michael Schönbauer, boli totiž zároveň 

zakladajúcimi akcionármi Prvej uhorskej bratislavsko-trnavskej 

železničnej spoločnosti. Výrobňu neskôr kúpil Johann 

Evangelista Hubert a jeho rodina tu vyrábala sekt až do druhej 

svetovej vojny. V roku 1948 firmu Hubert znárodnili a postupne 

začlenili do národného podniku Západoslovenský liehový 

priemysel v Leopoldove. Potom sa firma v roku 1952 

presťahovala z Bratislavy do Serede, aby bola bližšie k 

vinárskym oblastiam. Bratislavský areál továrne chátral, až ho 

začiatkom šesťdesiatych rokov zbúrali a na jeho mieste 

postavili komplex Stavebnej fakulty SVŠT (Oldřich Černý, 

1974).  

Napriek tomu, že s Uhorskou centrálnou železnicou sa rokovalo 

o prechode konskej železnice na paru už od roku 1844, pre 

nepriaznivú finančnú situáciu sa tak stalo až omnoho neskôr. V 

roku 1871 sa novým majiteľom železnice stala Wiener 

Wechselbank, tá ju však predala Považskej železnici. Prechod 

na paru bol súčasťou širšieho zámeru vybudovať železnicu 

vedúcu Považím do Žiliny a ďalej k severnej hranici Uhorska. S 

týmto cieľom vznikla Prvotriedna rušňovo-železničná akciová 

spoločnosť, ktorá začala v roku 1871 rokovať s vládou. Práve v 

rámci týchto rokovaní po prvýkrát zaznela aj požiadavka 

dôležitá nielen pre železničnú dopravu, ale aj pre ďalší územný 

vývoj Bratislavy – postaviť stály most cez Dunaj. [2] Mestské 

zastupiteľstvo schválilo tento zámer na svojom zasadaní v roku 

1877. Výstavba mosta sa však mohla uskutočniť až po 

spevnení brehov Dunaja, ku ktorému došlo v rámci realizácie 

systematickej regulácie rieky na prelome osemdesiatych 

a deväťdesiatych rokov 19. storočia.  

 
 

Obrázok 1: Stanica konskej železnice na Krížnej ulici,  
plán I. Feiglera mladšieho. 

Zdroj: LUKÁČOVÁ, Elena – POHANIČOVÁ, Jana: Rozmanité 19. 
storočie. Bratislava : PERFEKT, 2008. s. 148 

 

Konskú železnicu sa nakoniec podarilo prestavať na parnú 

trakciu v roku 1873. Prvé vlaky premávali z pôvodnej stanice na 

križovatke Krížnej a Legionárskej, nazvanej Pressburg-

Blumenthal. Táto zmena, spolu s priaznivou hospodárskou 

situáciou po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, ktorá priala rozvoju 

priemyslu vo vtedajšom  Prešporku, spôsobila, že v okolí 

stanice vzniklo viacero nových výrobných závodov. Rodina 

Steinovcov vybudovala v rokoch 1872 – 1873 rovno oproti 

stanici pivovar. O pár rokov neskôr, v roku 1880, postavil 

obchodník s ošípanými Gottfried Ludwig na dnešnej Metodovej 

ulici sklad a mlyn, kde sa mlela múka a vyrábalo krmivo pre 

dobytok. [3] Do mlyna viedla vlečka, ktorú neskôr predĺžili až po 

továreň na bavlnené priadze Danubius (Pittel a Brausewetter, 

1900). V tej istej lokalite neďaleko Trnavského mýta, kde sa 
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nachádzal dobytčí trh, sa od začiatku 20. storočia uvažovalo 

o výstavbe bitúnka. Moderný bitúnok na Miletičovej ulici 

napokon postavili až v medzivojnovom období (Pittel a 

Brausewetter,1925). [4]  Pre  všetky  tieto  podniky   situované 

v okolí Trnavského mýta bolo priame železničné spojenie 

s Trnavou aj s bratislavským riečnym prístavom kľúčové. 

Naproti tomu sa priemysel na predmestí Blumentál, v časti 

vzdialenejšej  od  železnice,  kde  boli  situované viaceré 

prosperujúce továrne, ako bol Hubert na Radlinského ulici, 

tabaková továreň (1852) a Grünebergova továreň na kefy 

(1872), už nerozširoval. 

 
 

Obrázok 2: Bitúnok na Miletičovej ulici, okolo 1930.  
Zdroj: Zbierka fotografií archívu MMB, Inv. č. 02113 

 

 

Obrázok 3: Továreň Dynamit-Nobel na prelome 19. a 20. storočia  
na snímke z archívu J. Turiniča. 

Zdroj: Architektúra a urbanizmus XLVIII, č. 3-4, 2014 
 

Výstavba železnice podmienila rozvoj výrobných podnikov aj na 

severovýchodnom okraji mesta. V roku prechodu „koňky“ na 

paru začal Alfred Nobel neďaleko železničnej trate budovať 

továreň na výbušniny Dynamit-Nobel. Je zrejmé, že Nobelovo 

rozhodnutie postaviť továreň v Bratislave ovplyvnilo práve 

zavedenie parnej železnice a výhodné dopravné spojenie s 

okolitými krajinami. Najvýznamnejšia európska chemická 

továreň a v tom čase aj najväčšia továreň v meste sa čoskoro 

mohla tešiť aj z vlastnej železničnej stanice, Bratislava-

Dynamitka (neskôr stanica Bratislava-predmestie). Po 

Dynamitke, situovanej z bezpečnostných dôvodov v najväčšej 

vzdialenosti od mesta, začali na severovýchodnom predmestí 

za Račianskym mýtom pribúdať ďalšie továrne. V pásme okolo 

Račianskej ulice vybudovali Stollwerck – továreň na výrobu 

čokolády a cukroviniek (1896), Siemens-Schuckert (1902), 

továreň na výrobu generátorov, elektrických strojov, aparatúr a 

transformátorov, ktorej založenie podnietila objednávka 

elektrického osvetlenia pre vtedajších 65 000 obyvateľov 

Bratislavy. V medzivojnovom období postavili na Račianskej 

ulici továreň Olea na olej a tuky (neskôr Palma, 1920) a mlyn 

Jedľa (1928). 

Prechod železnice na paru ovplyvnil aj premenu a rozširovanie 

výrobných areálov na Mlynských nivách. Napriek diskusii 

spochybňujúcej vhodnosť budovania modernej továrenskej 

štvrte a robotníckeho bývania práve na tomto mieste, v 

relatívnej blízkosti centra mesta, na „mokradinách s množstvom 

komárov, kam mládež chodí chytať žaby“, dostupnosť železnice 

a prístavu bola hlavným argumentom, prečo tu  na prelome  

osemdesiatych  a  deväťdesiatych   rokov 19. storočia predsa 

začali vznikať najväčšie priemyselné závody. [5] 

Najstarším výrobným závodom v tejto lokalite bola továreň na 

výrobu ľanového, konopného a jutového tovaru, ktorú založil v 

roku 1888 Heinrich Klinger. Jej výrobkom sa čoskoro dostalo aj 

medzinárodného uznania, o čom svedčí napríklad ocenenie, 

ktoré získali na svetovej výstave v Paríži v roku 1900. V 

bezprostrednom susedstve Klingerky začali v roku 1895 

budovať továreň na káble. Jej zakladateľ Egon Bondy 

systematicky rozširoval a modernizoval výrobu, a tak už na 

začiatku 20. storočia vyvážala továreň svoje produkty do celého 

sveta. V roku 1910 sa podnik rozšíril vybudovaním závodu 

Gumon na dnešnej Košickej ulici. V roku 1925 začali v továrni s 

výrobou telefónnych diaľkových káblov v licencii firmy 

International Standard Corporation London. 

Na východnom okraji Mlynských nív, na mieste najbližšie k 

rieke, sa rozprestieral areál rafinérie minerálnych olejov Apollo, 

ktorú založili v roku 1895. Poloha na okraji štvrte v smere 

prevládajúcich vetrov mala aspoň čiastočne eliminovať 

znečistenie ovzdušia v meste, spôsobené rafinériou. 

 

Obrázok 4: Továrenská štvrť na Mlynských Nivách okolo roku 1965.  
Zdroj: zbierka fotografií archívu MMB, Inv. č. Fo-02108 

 
 

HLAVNÁ STANICA ALIAS PUTUJÚCI OBJEKT 

Paralelne so spustením prevádzky konskej železnice do Trnavy 

pokračovali aj snahy o napojenie železnice na parnú trakciu 

smerom do Viedne. Najprv však bolo potrebné vybudovať most 

cez rieku Moravu (autor plánov Felix Tallachini), most cez 
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údolie riečky Vydrica na okraji Bratislavy (dnes Červený most, 

1848) a preraziť tunel s dĺžkou 700 metrov pred bratislavskou 

stanicou. Na trati pribudli v roku 1848 aj nové stanice Devínska 

Nová Ves a Lamač. Stanicu Železná studienka (historický 

názov Červený most) postavili neskôr, v roku 1904. 

 

Obrázok 5: Hlavná stanica na dobovej pohľadnici,  
prelom 19. a 20. storočia. 

Zdroj: LUKÁČOVÁ, Elena – POHANIČOVÁ, Jana: Rozmanité 19. 
storočie. Bratislava : PERFEKT, 2008. s. 149 

 

 
 

Obrázok 6: Železnica križujúca Šancovú ulicu na Trnavskom mýte. 

Zdroj: Zbierka fotografií archívu MMB, Inv. č. 04784 

Prvý parný vlak z Rakúska dorazil do Bratislavy 20. augusta 

1848 na hlavnú stanicu na Šancovej ulici (dnes Generálne 

riaditeľstvo železničnej polície, za ktorým sa nachádza areál 

Dopravného múzea STM). Poloha stanice však nevyhovovala 

perspektívnemu napojeniu na trať Bratislava – Nové Zámky – 

Pešť, a tak sa prikročilo k výstavbe novej stanice. Novú budovu 

s depom umiestnili priamo na trati, vedenej v tomto úseku 

náročným svahovitým terénom, navyše v oblúku. Napriek tomu, 

že poloha stanice bola od začiatku predmetom kritiky, aj 

novostavbu, ktorá túto budovu nahradila, opäť situovali na tom 

istom mieste (Ignác Feigler, 1871). Hlavnú stanicu (vtedy 

Pressburger Hauptbahnhof) po prvý raz rozšírili a prestavali 

v roku 1904 (Josef Ehrenfeld-Erdélyi). [6] V nasledujúcich 

rokoch došlo k viacerým prestavbám a úpravám, pričom 

k najrozsiahlejším patrila prestavba, ktorú plánovali na konci 

tridsiatych rokov 20. storočia (Anton Parkman, 1938). V rámci 

nej sa mal okrem iného vyhĺbiť podchod k nástupištiam aj 

podchod pre cestujúcich prichádzajúcich do Bratislavy. 

Súčasťou idey prestavby boli aj úpravy predstaničného 

priestoru. Príjazdová komunikácia, po ktorej od roku 1927 

jazdili k stanici autobusy, sa mala rozšíriť z existujúcich 9 

metrov na 18. Vzhľadom na zmenu politického režimu počas 2. 

svetovej vojny sa úpravy hlavnej stanice napokon komentovali 

najmä v štýlovej rovine. Strohú fasádu, očistenú od 

historizujúcich ornamentov, dopĺňala po úpravách len bronzová 

plastika okrídleného kolesa od sochárky Heleny Mandičovej-

Šinályovej umiestnená nad korunnú rímsu centrálnej časti 

priečelia. [7] Ďalšia adaptácia stanice sa plánovala v roku 

1966. Projekt prestavby výpravnej budovy a úpravy 

prednádražia vypracovali architekti Ján Baránek a Vojtech Fifík. 

Plánovaná moderná sklená prístavba s plochou strechou mala 

rovnaký ráz ako v tom istom roku realizovaná stanica 

Bratislava-Nové Mesto na dnešnej Tomášikovej ulici od tých 

istých autorov. Prestavbu staničnej budovy však podmieňovalo 

riešenie predstaničného priestoru, ku ktorému nedošlo.  

Začiatkom osemdesiatych rokov sa presunulo obratisko 

električiek v predstaničnom priestore smerom k Žabotovej ulici 

pod úroveň prístupovej cesty. Problém budovy hlavnej stanice 

pretrvávajúci desaťročia nakoniec vyústil do provizórnej 

dostavby v roku 1989, hoci tejto dostavbe predchádzala 

architektonická súťaž. Prístavbu, rozširujúcu kapacitu pôvodnej 

haly, ktorá prekryla pôvodnú budovu, otvorili v januári 1990. 

Zatiaľ poslednou iniciatívou na úpravu stanice a predstaničného 

priestoru bola architektonická súťaž v roku 2001. Jej víťazom 

sa stal architektonický ateliér BKPŠ, no projekt sa dodnes 

nerealizoval. 

Podobne ako stanica konskej železnice na Krížnej ulici, aj 

výstavba hlavnej stanice podnietila rozvoj výrobných podnikov v 

jej blízkosti. V rokoch 1873 – 1879 postavil na Pražskej ulici 

svoje sídlo a výrobňu vína so skladmi gróf Jakob von Palugyay. 

Systém vínnych pivníc bol od konca 19. storočia dokonca 

potrubím priamo prepojený so stanicou. Rothovu továreň na 

strelivo situovanú na Patrónke prepájala so stanicou lanovka. K 

hlavnej stanici smerovali aj ostatné druhy osobnej dopravy v 

meste. Pri Palugyayových závodoch mali napríklad svoju 

konečnú zastávku trolejbusy, koncom 19. storočia začala jazdiť 

na hlavnú stanicu z nábrežia, resp. z Námestia Ľ. Štúra, 

električka. 

MOST FRANTIŠKA JOZEFA AKO DETERMINANT NOVÝCH 

ŽELEZNIČNÝCH PREPOJENÍ A RASTU MESTA 

Zvýšený objem prepravovaného tovaru vyústil v polovici 

deväťdesiatych rokov 19. storočia do rozšírenia riečneho 

prístavu. Začali sa budovať bazény jeho zimnej časti a rozvíjali 

sa aj prekladiská a koľajisko. Narastajúci pohyb naložených 

vlakov a odsun prázdnych vozňov sa realizovali cez stanicu 

Filiálka, situovanú za Trnavským mýtom smerom na Raču. Bola 

však pomerne ďaleko od prístavu. Preto v období rokov 1881 – 

1882 vybudovali novú stanicu Bratislava-Nové Mesto 

(Pressburg Neustadt bhf., Poszony Újvárosi pályaudvar, neskôr 

Mlynské nivy) a koľajovú spojku z tejto stanice do prístavu. Z 

Filiálky zase vybudovali vlečku do blízkej továrne Siemens-

Schuckert na Račianskej ulici. Okrem toho sa na prelome 

osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 19. storočia začal 

budovať železničný uzol – prekladisko – známy pod názvom 

Rendéz (podľa osady – pôvodne súčasti Rače), s ďalšími 
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názvami Východná stanica, Východné nádražie alebo 

Východné (dnes Železničné múzeum Slovenskej republiky). 

Počas 2. svetovej vojny stanicu ako dôležitý železničný uzol 

niekoľkokrát bombardovali. Od roku 1951 sa využívala ako 

nákladná zriaďovacia železničná stanica na trati Vajnory – 

Rača. 

 

Obrázok 7: Výroba v továrni Matador v Petržalke.  
Zdroj: Zbierka fotografií archívu MMB, Inv. č. 02147 

 

Po výstavbe prvého stáleho mosta cez Dunaj, Mosta Františka 

Jozefa, a otvorení vlakovej dopravy cez most v novembri 1891 

sa stanica Bratislava-Nové Mesto stala súčasťou južnej 

železničnej trate do Szombathely. Existencia Mosta Františka 

Jozefa umožnila neskôr realizáciu ďalšieho spojenia s Viedňou, 

tentoraz elektrickou dráhou, ktorá premávala medzi mestami od 

roku 1914. Autorom myšlienky vybudovať lokálnu dráhu 

Prešporok – Viedeň bol inžinier Josef Tauber. Elektrická dráha 

na mestskom úseku využívala koľaje mestskej električky, na 

ostatnej trati však museli vybudovať samostatné koľaje aj 

trakčné vedenie. V Bratislave mala „električka“ konečnú na 

nábreží, na mieste dnešného parčíka pred Slovenským 

národným múzeom. Okrem nej mala po hranicu s Rakúskom 

ďalších 12 zastávok. Prevádzku dráhy niekoľkokrát prerušili a 

definitívne ju ukončilo zničenie mosta na konci druhej svetovej 

vojny. Výstavba prvého stáleho mosta však nepodmienila len 

rozširovanie železničnej siete smerom na juh, ale aj 

modernizáciu a rozšírenie priemyslu na juhozápadnom okraji 

Petržalky – výstavbu továrne Petra Westena na smaltované 

nádoby (1899), závodu na výrobu gumového tovaru Matador 

(1904). [8] 

PRIEMYSEL A ŽELEZNICA V MESTE A MODERNÉ 

PLÁNOVANIE BRATISLAVY  

Železnica, ktorá stála pri zrode priemyselnej výroby na území 

mesta, sa postupne stala predmetom kritiky. Nielenže bola 

zdrojom znečistenia a hluku, ale postupne ju vnímali ako 

prekážku rozširovania električkových tratí, rozvoja cestnej siete 

pre automobilovú dopravu aj celkového urbanistického rozvoja 

mesta. So snahami o vylúčenie železnice z mesta išla ruka 

v ruke iniciatíva premiestniť veľké priemyselné podniky na jeho 

okraj. Už v regulačnom pláne technického oddelenia z roku 

1906 sa objavila idea vybudovať umelý priemyselný kanál. Pri 

porovnaní mapy Bratislavy, ktorá vznikla v rámci druhého 

vojenského mapovania v roku 1783, a regulačného plánu 

technického oddelenia je zrejmé, že kanál mal prakticky 

kopírovať tok niekdajšieho dunajského ramena a na 

severovýchodnom okraji mesta sa mal, rovnako ako rameno, 

zatočiť smerom na východ. Myšlienka priemyselného kanála, 

ktorú prebral do svojho návrhu regulačného plánu aj Antal 

Palóczi, predpokladala koncentráciu priemyslu v jeho okolí, 

pričom zahŕňala aj posun industriálnej štvrte na Mlynských 

nivách smerom na východ. Presunutím priemyslu by sa 

prirodzene eliminovali aj železničné trate vnútri mesta. Palóczi 

súčasne navrhoval, aby sa železnica v úseku Dostojevského 

radu riešila mimoúrovňovo vyzdvihnutím nad terén. [9]

 

Obrázok 8: Schéma železničných tratí v Bratislave v rokoch 1850 a 1895, situovanie priemyslu v rámci mesta v 30. rokoch 20. storočia. 
Autor: Monika Bočková 
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Obrázok 9: Regulačný plán Bratislavy Antala Palócziho z roku 1917 s vyznačením presunu stanice a priemyselným kanálom. 
Autor: Monika Bočková 

 

Predmetom modernej regulácie v prvej polovici 20. storočia 

bolo aj riešenie komplikovanej a nevhodnej polohy hlavnej 

stanice. Palóczi navrhoval posunutie hlavnej stanice smerom k 

odstavnej stanici nad dnešnou Pionierskou ulicou, pričom 

štruktúru železničných ťahov rovnako ako nákladnú zriaďovaciu 

stanicu situovanú na Pasienkoch navrhoval ponechať v 

pôvodnej polohe. 

Keď po vzniku ČSR, v roku 1922, vypracoval mestský 

geometer Raidl návrh mestských pásem, vymedzil pre 

priemysel rozsiahle plochy na juhovýchodnom okraji mesta. 

Okrem toho navrhoval aj preloženie železničnej trate na 

východný okraj mesta. [10] Rozsiahlou prestavbou všetkých 

staníc na území mesta (vrátane „výtopenských“ a odstavných) 

sa v rokoch 1925 – 1929 zaoberalo aj železničné riaditeľstvo 

v Bratislave. Súčasťou týchto plánov bolo rozpracovanie 

variantu ponechania hlavnej osobnej stanice na pôvodnom 

mieste a podmienky jej transformácie na ústredné osobné 

nádražie. [11] Železničné riaditeľstvo plánovalo aj výstavbu 

nového ústredného nákladného nádražia na inom mieste, než 

bolo to pôvodné, na južnom okraji Prievozu. Regulačné 

oddelenie mesta však odporúčalo počkať s týmito plánmi až po 

vyhodnotení medzinárodnej súťaže na regulačný plán mesta. 

Železničiari napriek tomu trvali na svojej požiadavke ponechať 

stanicu na pôvodnom mieste a urýchlene ju rozšíriť. 

Argumentovali tým, že nepredpokladajú taký rýchly nárast 

obyvateľstva, aký nastal v prvých rokoch republiky. 

Spochybňovali aj predpokladaný jednosmerný vývoj mesta na 

východ a s tým súvisiaci presun centra rovnakým smerom. 

Práve umiestnenie nového centra mesta do okolia 

Blumentálskeho kostola a posun hlavnej stanice nad súčasnú 

Pioniersku ulicu, v osi dnešnej Kraskovej ulice, navrhovali v tom 

čase v rámci regulačnej štúdie Veľkej Bratislavy architekti Alois 

Balán a Jiří Grossmann. Je zaujímavé, že obaja architekti boli 

spočiatku proti posúvaniu stanice a pre to kritizovali aj 

Palócziho regulačný plán. Postupne však dospeli prakticky k 

rovnakému riešeniu. Podobne ako Palóczi, aj oni napokon 
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navrhovali vybudovať bulvár  vedúci od novej hlavnej   stanice k 

novému centru mesta v časti Blumentál a potom oblúkom ďalej 

až k prístavu na Mlynských nivách. [12] Koncepcia Balána a 

Grossmanna sa tak pri riešení železničnej otázky dostala do 

rozporu s plánmi železničného riaditeľstva. Okrem nevýhodnej 

polohy hlavnej stanice upozorňovali architekti aj na 

problematickú železničnú trať do Maďarska, ktorá viedla z 

niekdajšej stanice Nové Mesto (neskôr Mlynské nivy) smerom 

na most cez Dunaj a v meste križovala minimálne 16 

komunikácií a bránila tak v jeho prirodzenom rozvoji. 

 

Obrázok 10: Koncepcia železničných tratí a staníc podľa súťažného 
návrhu na regulačný plán mesta v roku 1929.  

Zdroj: Projekt, 1991 
 

Riešenie železničnej otázky bolo vskutku jednou z hlavných 

úloh medzinárodnej súťaže na generálny regulačný plán mesta 

vypísanej v roku 1928. Základnou „dilemou“, ktorú mali 

súťažiaci vyriešiť, bolo práve rozhodnutie o umiestnení hlavnej 

osobnej stanice. Súťaž vyhrala dvojica architektov Alois Dryák 

a Juro Tvarožek, ktorí prizvali do svojho tímu Miroslava 

Chlumeckého, pražského odborníka na železničné otázky. 

Víťazný súťažný návrh navrhoval vylúčiť železnicu z centra 

mesta a vytvoriť železničný okruh na východnom okraji 

mestskej zástavby. Do Petržalky mala trať prechádzať po 

novom moste, ktorý bol v návrhu situovaný východne od 

jediného vtedy existujúceho premostenia. 

 

Obrázok 11: Komunikačný plán mesta s vyznačením generelného 
železničného projektu podľa dohody mesta s ministerstvom dopravy. 

Zdroj: Slovenský staviteľ VII, 1936 
 

 
 

Obrázok 12: Areál prístavu v medzivojnovom období. 
Zdroj: Zbierka fotografií archívu MMB, Inv. č. Fo-02104 

 

 

Obrázok 13: Štúdia hlavnej stanice s predstaničným priestorom, 
A. Balán, J. Grossmann, 1926. 

Zdroj: Časopis čsl. architektů XXV, 1926 
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V roku 1930 publikoval architekt Josef Chochol, jeden z 

porotcov súťaže na regulačný plán mesta, článok sumarizujúci 

výsledky súťaže. V súvislosti so železničnou otázkou 

konštatoval, že „nízká prosperita železnic zaviňuje malou 

odvahu železniční správy k zásadní, velkorysé a nákladné 

výstavbě komplikovaného aparátu nádražního a svádí k 

návrhům provisoria, které však nemůže vyhovovati představám 

řádného a dokonale organisovaného města, majícího význam 

Bratislavy... nynější osobní nádraží v blízkém sousedství 

tunelu, nedaleko nadjezdu, v oblouku, v terénní soutězce a v 

excentrické poloze k rozvíjejícímu se městu nalézá se v místě 

bezesporu nevhodném“. [13] V rámci regulačnej vízie, ktorú 

načrtli jednotlivé súťažné projekty, komentoval aj „sympatickú“ 

ideu situovať ústredné nákladné nádražie tesne k prístavu, čo 

by však podľa neho „vedlo zcela určitě ku překrvení komunikací 

k oběma nádražím, akumulovalo by příliš mnoho známých 

závad provozu železničního na jediné místo, blokovalo by 

nádraží přístavní a do jisté míry bylo by též překážkou rozvoje 

průmyslové čtvrti a to zejména oné části průmyslu, který jest 

interesován na dopravě vodní a gravituje k přístavům“. [14] 

Navyše, toto riešenie predpokladalo vybudovanie tunela pod 

hradným vrchom, čo by bolo v protiklade k zámeru vytesniť 

železnicu z mesta. Chochol dal rovnako za pravdu Balánovi a 

Grossmanovi, ktorí získali v súťaži tretiu cenu, keď zopakoval, 

že severojužná transverzálna železničná spojka sa musí z 

mesta odstrániť, pričom zdôraznil, že tento krok bude 

realizovateľný len vtedy, keď sa preložia všetky továrne 

napojené na ňu vlečkami smerom na východ. Chochol v článku 

uvažoval aj o ďalšom moste cez Dunaj, ktorého výstavba sa i 

podľa súťažných návrhov stávala nevyhnutnou, pričom rozpory 

pretrvávali len v otázke jeho umiestnenia. Už vtedy bolo totiž 

zrejmé, že v relatívne krátkom období bude potrebné postaviť 

viacero mostov. 

V nadväznosti na výsledky súťaže a nasledujúcu diskusiu 

vypísal Ústav pro stavbu měst Masarykovy akademie práce v 

Prahe v roku 1932 „Anketu o nádražní otázce města Bratislavy 

se zřetelem na regulační plán města“. Aj výsledky ankety 

zdôraznili súvislosť riešenia dopravnej otázky s inými prioritami 

regulácie mesta, ku ktorým okrem iného patrila ochrana jeho 

historického jadra: „Výstavba nového města, jehož osou 

nového zastavění bude avenue spojující nové ústřední osobní 

nádraží s přístavišti, jak ukázal výsledek mezinárodní soutěže, 

měla by pokračovati volně a svobodně, bez přílišných zásahů 

komunikačních i výtvarných do starého dochovaného jádra a co 

nejvíce mimo toto jádro“. [15] 

Podľa ankety bola poloha hlavnej stanice v rozpore s 

prirodzeným vývojom mesta. V súvislosti s ňou sa 

zdôrazňovala potreba upraviť aj priľahlý terén pod stanicou a 

traťou ako verejné mestské priestranstvá. Zastaviteľná oblasť 

popri železnici sa mala zbaviť menších železničných objektov. 

Vzhľadom na vysoké náklady, ktoré posunutie stanice 

vyžadovalo, sa však v rámci ankety stále pripúšťala aj možnosť 

jej ponechania na pôvodnom mieste pod podmienkou 

rozšírenia a modernizácie. Stanica sa tak mala stať ústredným 

osobným nádražím, do ktorého by sa priamo zaústila aj trať do 

Komárna a Petržalky. Práve o túto časť výsledkov ankety sa 

opieral i návrh z rokov 1938 – 1939, ktorý viedol k prestavbe 

hlavnej stanice počas druhej svetovej vojny. Ostatné stanice na 

území mesta ostali v tom období nezmenené. 

Okrem pretrvávajúcich nezhôd ohľadne posúvania hlavnej 

stanice sa v medzivojnových regulačných plánoch už 

neuvažovalo ani o výstavbe priemyselného kanála, na ktorý 

rezignovala ešte uhorská vláda pred rozpadom monarchie. 

Rozvoj priemyslu tak pokračoval v rovnakých lokalitách ako 

pred rokom 1918, pričom išlo predovšetkým o technologickú 

modernizáciu tovární a v menšej miere o ich územné a 

stavebné rozširovanie. [16] Konkrétnym, no zároveň ojedinelým 

príkladom presťahovania strategicky významného 

priemyselného areálu v medzivojnovom období bolo presunutie 

mestskej plynárne z okolia Námestia slobody do nového areálu 

na Mlynských nivách v polovici tridsiatych rokov minulého 

storočia.  

Obe najvýznamnejšie myšlienky riešenia železničnej otázky v 

Bratislave – posunutie hlavnej stanice a vytesnenie železnice z 

mesta na jeho okraj – mali síce v medzivojnovom období 

svojich priaznivcov, ukázali sa však ako nereálne. Nepriaznivú 

finančnú situáciu železníc zhoršila na prelome dvadsiatych a 

tridsiatych rokov 20. storočia ekonomická kríza a neskôr 

nestabilná politická situácia spejúca k vojnovému konfliktu. 

Počas druhej svetovej vojny sa podstatná časť slovenského 

priemyslu ocitla v nemeckých rukách. V Bratislave sa ďalej 

rozvíjali iba najväčšie a pre Nemecko najprínosnejšie podniky 

ako Dynamitka a Apolla. Práve rafinéria Apollo sa stala aj 

terčom rozsiahleho bombardovania mesta v roku 1944. 

Bombardovanie, rovnako ako ústup nemeckých vojsk z mesta 

spôsobili aj škody na železnici, najmä v blízkosti rafinérie, v 

oblasti prístavu a Mlynských nív a za obeť im padol i jediný 

bratislavský most cez Dunaj. 

POVOJNOVÝ VÝVOJ PRIEMYSLU A ŽELEZNICE V MESTE 

Autor prvého povojnového regulačného plánu, architekt Kamil 

Gross, nadviazal na predvojnové úvahy a navrhoval posunúť 

hlavnú stanicu, vylúčiť vnútromestskú železničnú spojku a 

vybudovať veľký železničný okruh na juhu Petržalky, ktorý si 

vyžadoval výstavbu nového mosta poniže existujúceho 

premostenia. Ďalší územný plán, ktorý spracoval Ján Svetlík v 

roku 1954, však ponechal stanicu na pôvodnom mieste, čo 

nakoniec definitívne „zmrazilo“ riešenie železničnej otázky v 

meste. V roku 1967 sa začalo s prestavbou stanice Bratislava-

Dynamitka na stanicu Bratislava-predmestie. V celkom novej 

situácii sa po znárodnení v roku 1948 ocitol priemysel. Niektoré 

podniky zanikli, iné pokračovali vo výrobe pod novým menom, 

ako napríklad továreň Danubius, ktorá sa zmenila na Závody 

MDŽ. Niekdajšiu Dynamitku, premenovanú na Chemické 

závody Juraja Dimitrova, rozšírili v roku 1951 o Závod Mieru, 

postaveného podľa návrhu architekta Vladimíra Karfíka na 

Vajnorskej ulici. Niekoľko výrobných závodov vzniklo aj na 

nových rozvojových plochách vyhradených pre priemysel. Tak 

to bolo v prípade Bratislavských automobilových závodov a 

Technického skla na západnom okraji mesta. [17] Vznik nových 

závodov si vyžiadal aj rozširovanie železničnej siete o nové 

úseky vlečiek. 



ALFA   2/2020 

11 
 

 

Obrázok 14:  Bytová a priemyselná výstavba na Račianskej ulici. 
Zdroj: Architektúra a urbanizmus IV, č. 2, 1970 

 

V rokoch 1972 – 1974 sa zmenila koncepcia nosného systému 

mestskej hromadnej dopravy. V rámci nej sa uvažovalo o 

vybudovaní systému mestskej rýchlodráhy, ktorá mala viesť na 

území centrálnej časti mesta pod povrchom. Táto koncepcia 

bola súčasťou Smerného územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy z roku 1976. Realizácia tejto koncepcie by zmenila aj 

pomer železničnej a ostatnej dopravy v meste, nakoniec sa 

však neuskutočnila. 

V článku o koncepcii bratislavskej dopravy z roku 1988 sa 

konštatuje, že „koncepcia riešenia bratislavského železničného 

uzla bola v zásade stanovená už v predchádzajúcich smerných 

územných plánoch. Hlavnou zásadou bolo vylúčenie 

priebežných tratí z centra mesta, oddelenie osobnej dopravy od 

nákladnej a vybudovanie tratí a staníc s dostatočnou kapacitou, 

zodpovedajúcich súčasným technickým nárokom“. [18] 

Vylúčenie priebežnej trate z centra mesta sa napokon docielilo 

výstavbou ústrednej nákladnej stanice na južnom okraji 

mestskej časti Prievoz v roku 1973 a sprevádzkovaním 

železničnej trate po novovybudovanom Moste hrdinov Dukly 

(dnešnom Prístavnom moste) v roku 1983. Bezprostredným 

dôvodom preloženia nákladného nádražia však bola najmä 

prudko rastúca produkcia rafinérie Slovnaft, ktorá po druhej 

svetovej vojne nahradila rafinériu Apollo a od roku 1962 

spracúva ropu prichádzajúcu ropovodom Družba. 

Napojenie na ropovod na jednej strane výrazne zredukovalo 

dopravu ropy po železnici, súčasne však vzrástla požiadavka 

na distribúciu produktov rafinérie. Postupné utlmenie 

železničnej dopravy na území mesta malo za následok aj 

pomalé chátranie alebo búranie niekdajších staníc. Železničnú 

stanicu na Mlynských nivách zbúrali v roku 1984. 

Napriek tomu, že smerné plány mesta uvažovali o rozvoji 

hromadnej mestskej dopravy, na konkrétnu investičnú výstavbu 

to malo minimálny vplyv. V prímestskej doprave predstavoval 

podiel železničnej dopravy v roku 1960 80,39 %, v roku 1980 

už len 46,5 % a tento klesajúci trend pokračoval. Preferoval sa 

rozvoj investične menej náročnej autobusovej dopravy. Tento 

vývoj potvrdila aj výstavba novej autobusovej stanice Mlynské 

nivy (Valéria Triznová, 1983). Postupne sa utlmovala aj výroba 

v továrňach na Mlynských nivách, ktoré sa mali v zmysle 

nových plánov premeniť na kultúrno-spoločenské centrum 

mesta s novou budovou Slovenského národného divadla 

(BKPŠ, súťaž 1980, otvorenie 2007). 

Koncepcia koľajovej dopravy na území mesta sa naďalej 

teoreticky dotvárala v územných plánoch mesta aj v genereloch 

dopravy (generel železničnej dopravy z roku 1986 – 

aktualizovaný v roku 1995, Územný generel dopravy hl. mesta 

SR Bratislavy z rokov 2015 a 2016). Okrem toho, v roku 2003, 

po definitívnom opustení myšlienky budovania metra v 

Bratislave, ožila idea rýchlodrážnej električkovej linky (tram-

trail), ktorá by viedla (čiastočne pod povrchom) z južného 

okraja Petržalky cez Starý most na Šafárikovo námestie. Tu by 

sa napojila na električkovú trať, čím by sa zároveň nadviazalo 

na niekdajšiu tradíciu viedenskej električky. Napokon sa 

realizuje projekt klasickej povrchovej električky. V roku 2016 sa 

dokončil prvý úsek po zastávku Jungmannova, do roku 2023 by 

sa mala trať predĺžiť po Janíkov dvor. K systematickej realizácii 

spomínaných zámerov v ich pôvodnej podobe teda doteraz 

neprišlo. Názorný príklad tohto úsilia predstavujú aj opakované 

neúspešné snahy o prestavbu hlavnej železničnej stanice a jej 

predpolia, ktoré sa prakticky od svojho vzniku vníma ako jeden 

z neuralgických bodov mesta. 

V roku 2019 iniciovali Železnice SR spracovanie štúdie 

realizovateľnosti železničného uzla Bratislava, ktorá mala 

odpovedať na to, ako v krátkej budúcnosti výrazne zvýšiť 

význam železničnej dopravy v meste. Štúdia zároveň 

definovala súčasné nedostatky tratí a infraštruktúry v 

bratislavskom priestore, z čoho vyplynuli požiadavky na ich 

prípadné zmeny a úpravy. V rámci štúdie sa pracovalo s 

väčším množstvom alternatív, pričom jedna z nich počíta s 

vybudovaním novej stanice Filiálka, s výstavbou v jej okolí, a 

teda s oživením tejto trate a jej využitím na vnútromestskú 

osobnú železničnú dopravu. Úlohou prepojenia staníc 

Bratislava-predmestie – Bratislava-Filiálka – Bratislava – 

Bratislava-Petržalka sa v rokoch 2007 – 2011 zaoberal 

Dopravoprojekt. V prvej etape sa mala riešiť práve výstavba 

novej Filiálky. Projekt však neprešiel do realizačnej fázy. 

Napriek tomu je zrejmé, že v kontexte celkového riešenia 

železničnej dopravy na území Bratislavy bude v najbližších 

rokoch kľúčová práve otázka prestavby hlavnej stanice a 

stanice Filiálka. [19] 

Príspevok vznikol aj vďaka finančnej podpore Agentúry APVV - 

č. projektu 16-0584.  
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