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Lesná a po¾ná eleznica na tovarníckom ve¾kostatku
Vladimír Leme

S dejinami obce úzko súvisí dnes u takmer
zabudnutý, no kedysi ve¾mi uitoèný dopravný
systém  úzkorozchodná lesná dráha. Bola vybudovaná v rokoch 19111916 akciovou spoloènosou ADOLF SCHMITT a spol. so sídlom
v Boanoch, ktorej hlavným akcionárom bol
barón Leopold Haupt-Stummer  majite¾ ve¾kostatku Tovarníky.
Projektanti a ininieri Jozef Fodor, Emil Wiener, Markus Folkmann, igmund Szabo, Ondrej
Geiringer, Fridrich Kodál, Elemér Köpesdy,
Koloman Sághy, Ignác Gábor z Budapeti, Jozef Vogel zo oprone a lesmajstri Hugo Raffesberg a Alojz Veselý u v roku 1911 spoloène
navrhli trasu 47 km dlhej lesnej eleznice, ktorá
mala vies z Topo¾èian do hôr Povaského Inovca. Jej názov mal by Ve¾kotopo¾èianska priemyselná úzkorozchodná eleznica. Povolenie na
výstavbu eleznice vydalo Uhorské ministerstvo hospodárstva dòa 13. novembra 1911 pod
èís.: 77 209 s oficiálnym registraèným názvom
Baró Haupt-Stummer Lipót keskenyvágány
iparvasut. Projektová dokumentácia pre stavbu trate (pozdåny profil, prieène rezy) bola
vyhotovená v mierkach 1:2 880 a 1:1 000.
Výstavbu úzkorozchodnej trate s rozchodom
760 mm realizovala spoloènos Magyar-belga
fémipargyár  részvénytársaság so sídlom na Hungária körút 115117 v Budapeti VI. Ko¾ajnice
o hmotnosti 912 kg/m dodali eleziarne
v Diósgyöri. Mostové oce¾ové kontrukcie, tie
meniu èas elezného stavebného materiálu
zabezpeèili a dodali firmy Feld und Industrienbahnwerke Bruckner & Pollitzer z Viedne, Fodor Béla a Biehm János  vasbetonépitó z Budapeti. Drevené podvaly (prace) s rozmermi 200
×140×1500 mm a 160×130×1300 mm vyrobila
Drevoobchodná spoloènos Edmunda Eislera
z Trenèína. Betónové priepusty boli pouité so
tandartnými rozmermi 0,6 m, 0,8 m a 1 m. Projekèné a vymeriavacie práce realizovala zememeraèská kancelária Wieselmann a spol. z Budapeti. Vytýèenie budúcej trasy úzkoko¾ajky pria-

mo v teréne ako aj zákresy do máp a plánov
uskutoènili ininieri a zememeraèi Silvester
Nagymihály, Eugen Porgesz, Karol Krivényi,
Filip Bettmann a Teodor Tucska.
Úsek trate na trase Topo¾èanyTovarníky JacovcePraice mal by daný do prevádzky u
20. mája 1912. Problémy s výkupom pozemkov
v Jacovciach a najmä v Praiciach vak spôsobili, e k slávnostnému otvoreniu prevádzky
dolo a o rok neskôr. Náklady na výstavbu dosiahli 1 400 000 korún. Koncesiu udelili prevádzkovate¾ovi dráhy na 30 rokov, neskôr bola
predåená a na 50 rokov. Telefónnu sie ve¾kostatku i dráhy intalovala telekomunikaèná
spoloènos Sándor-Stein z Budapeti. Zaèiatok
trate bol v areáli parnej píly a parketárne v Topo¾èanoch.

Stanica Kulháò v lete 1914

Prevádzka na po¾nej a lesnej dráhe (Wald und
Feldbahn A. Schmitt & Comp.  Gross Tapolcsan) teda zaèala v máji roku 1913. Do chotára
Zlatník eleznicu priviedli v tome roku. Prechádzala cez lesný oddiel è. 2 s názvom Èepuchy mostom cez Myslíkov (kovránkov?) potok,
potom jej trasa smerovala Priehonom a Kulhánskymi tolinami a k stanici Kulháò. Táto stanica bola v katastrálnom území Zlatník prvou a
zároveò najväèou stanicou, výhybòou i nákladiskom. Bola vybudovaná na tzv. Novej lúke
pri starej lesnej ceste spojujúcej osadu Kulháò
s polesím Duchonka. Tra odtia¾ viedla lesom
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ponad Farkaov laz, cez Horné toliny a Kostenec popri Barónovom rybníku, kde prechádzala
mostom cez Chocinku, teèúcu z Hlbokej doliny;
ïalej viedla hájom nad Okovou lúkou a k nákladisku Bystré. Odtia¾ tra pokraèovala mostom cez Bystrý potok a Chocinu popod Delnite
lesnými oddielmi è. 13 a 15 údolím a k stanici
Mankovec.
V roku 1914 zriadili na Mankovci úvraovú
odboèku trate smerujúcej výrazným stúpaním
ajtárskym chodníkom popod vrch Splazy a
lesnými oddielmi è. 29, 26 a 28 a do osady
Stará Hora. Hlavná tra pokraèovala z Mankovca horským údolím poved¾a hájovne v Starej
Huti, cez ajtárske záhrady do Sakovej. Tu bol
zriadený drevosklad a depo. Neskôr tra predåili a do Stredného podielu v lesnom oddiele
è. 22, kde bola doèasne v prevádzke aj lanovka
na pribliovanie dreva.

trate úvraou, prièom táto konská vetva viedla
stúpaním dolinou potoka Chocinka popod
Koiar, cez Jelenie jamy, Buèaèku, Mazúrovú
lúku, lesnými oddielmi è. 7 a 9 a do horského
sedla Jamka. Mala tie úvraovú odboèku do
Bystrej doliny. Táto konèila na lúke zvanej
Dolná Erina v lesnom oddiele è. 11 v èasti
Horné bystré. Vyuitím úvraovej odboèky na
Mankovci vojnoví zajatci tam vybudovali aj triangel, ktorý slúil na otáèanie lokomotív.
Treba spomenú, e v tom èase boli v prevádzke vodné rizne (tzv. mokré, resp. potoèné

Lokomotíva Auguszta pri posune v stanici Mankovec (1929)

Slávnostné otvorenie úseku trate Mankovec - Stará Hora
na jeseò 1914

Výmera pozemkov zabratých pre dráhu v katastrálnom území Zlatník dosahovala 17 ha 22 á
33 m2.
V rokoch 19171918 bol vojnovými zajatcami (Srbmi a Talianmi), ktorých miestni prezývali gubikoi, predåený aj úsek trate za Starou
Horou. Tra odtia¾ pokraèovala pozvo¾ným stúpaním lesnými oddielmi è. 27 a 31 cez Hulvátovec, Ruèkov tyk, Mlynite, Svahy a do
Dolného zvadlivého. Rovnako vtedy bola postavená konská dráha údolím Chocinky tzv. Hlbokou dolinou. Pri kulhánskom rybníku a drevosklade ved¾ajia tra odboèovala z hlavnej

Vlak zo Zvadlivého v stanici Stará Hora (1929)

Nehoda na trati pod Mankovcom v roku 1941
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¾aby) v Hlbokej, Bystrom a v údolí Mankovského potoka. Slúili na pribliovanie dreva
k nákladiskám. Suché rizne (myky) vyuívali
lesní robotníci pri Starej Huti, v Bátorovej, na
Kuchových brehoch a v varcovom jarku. Po
vojne sa èastejie na pribliovanie pouívali
lanovky (tzv. waltelíny èi kablo-laselky i taliánky) najmä v Strednom podiele, Králikovej,
v Hirnerovom stoku, pod Ostrým vrchom, v Michalovom diele, pod Jakubovou, v Stokoch, na
Porvánke, Mraznici, Lômoch a tie v Starohutskom stoku.
Po II. svetovej vojne vyprojektoval správca
polesia Hubert Bezaèinský 3 km dlhú tzv. podvalovú èi ajtovú gravitaènú sankáreò na jednu
stredovú ve¾kú ko¾aj, ktorá zaèínala pod
Vtáèim vàkom a bola vedená horským chrbátom výrazným klesaním cez Horný lom, Prielotek, Dolný lom a Mondoèku ku Mankovcu
k nakladacej rampe.

Príprava na odchod vlaku z topo¾èianskej píly (1948)

Ruòový park eleznice pôvodne tvorili tri
tvornápravové lokomotívy berlínskej firmy
Orenstein-Koppel s výkonom 110 konských síl
o hmotnosti 16,5 tony s výrobnými èíslami
6012/1912, 6013/1912 a 6014/1912. Neskôr
k nim pribudla trojnápravová tendrová lokomotíva z dielne firmy Arn-Jung Jungenthal s výrobným èíslom 2036/1913 a s oznaèením 2,
ktorú sem údajne presunuli zo Solivaru v Preove. V bliie neznámom èase sem boli dovezené ïalie dve Orentajnky, jedna tvornápravová z lesnej eleznice z Topo¾èianok s vý-

konom 70 konských síl a s výrobným èíslom
D 7695/1916 oznaèená ako E, a druhá dvojnápravová s výkonom 30 konských síl (nevedno
odkia¾) váiaca 10 ton s výrobným è. 8078/1920
nazvaná EDITA. Po vojne bola dodaná úplne
nová trojnápravová lokomotíva ÈKD 2612/1948
typ C 760/90d, ktorá sa vak na trati s malým
polomerom oblúkov neosvedèila a tak bola zakrátko presunutá na hriòovskú lesnú eleznicu,
resp. do Víg¾aa. Ruòový park bol po vojne
rozírený ete o dvojnápravovú motorovú lokomotívu zn. Deutz neznámeho typového oznaèenia a o motorovú trojnápravovú lokomotívu
Orenstein-Koppel výr. è. 20074/1930 s výkonom 20 konských síl a hmotnosou 5,9 t. Okrem
spomenutých tu bola v prevádzke aj jedna motorová drezína typu Daimler ako ¾ahké ko¾ajové
vozidlo pre 8 cestujúcich a jedna malá liapacia
drezina na noný (bicyklový) pohon. Orentajnky boli pomenované po manelke, dcérach
a synovej neveste majite¾a  baróna Leopolda
Haupt-Stummera st. Mali mená Augusta, Gertrúda, Karola a Edita. Lokomotíva KAROLA
výr. è. 6014/1912 bola po postavení klátovskej
po¾nej eleznice v roku 1918 presunutá na túto
tra, no po jej zruení sa v roku 1950 vrátila
spä. Onedlho ju vak presunuli na po¾nohospodársku eleznicu do urian. Lokomotíva èís.
6012 AUGUSTA bola znièená partizánmi dòa
18. októbra 1944 v stanici Mankovec.
Vozòový park eleznice tvorilo 56 ploinových
tvorosových vagónov typu A na prepravu
metrovice s nosnosou 10 t (oznaèených Pa/u),
ïalej 24 súprav oplenových dvojíc typu B na
gu¾atinu (zn. O/u), 23 dvojosových ploinových
vagónov typu C na stavebný materiál alebo
po¾nohospodárske plodiny s nosnosou 5 t (niektoré z nich boli upravené vyvýenými boènicami) a 17 kusov skriòových tvorosových vozòov typu D na po¾nohospodárske produkty a
dobytok s nosnosou 7 t. Vetky vozne boli typizovanej kontrukcie vagónky v Györi a boli
dodávané v stovkách kusov prostredníctvom
stavebných firiem pre lesné a po¾né eleznice
v celom Uhorsku. Povágle a menie oplenové
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vozne pre konské odboèky (gravitaèné trate)
dodal petiansky podnik Roessemann-Kühnemann & Koppel Artur-féle vasutak.
Vagónka v Györi vyrobila v roku 1912 pre cukrovarskú a lesnú eleznicu firmy Adolf Schmitt
& spol. (A. Schmitt és társa) aj jeden osobný
vozeò pre 16 cestujúcich. Zo známych vyrobených vozòov mal ako jediný a dva oddiely, a to
prvej a tretej triedy, ktoré sa výrazne líili
vybavením interiéru, najmä èalúnením sedadiel.
Oddiel prvej triedy pripomínal skôr salón.
Spodok i skriòa vozòa boli nitované, dvojkolesie odpruené listovými prunicami a vozeò
mal vretenovú ruènú brzdu, pôsobiacu obojstranne na vetky tyri kolesa. Vonkají vzh¾ad
doplòovali ozdobné nápisy na boènici. Osobný
vozeò vyuíval majite¾ barón Leo HauptStummer na inpekèné cesty po ve¾kostatku a
takisto jeho rodina a hostia pri cestách na po¾ovaèky. Po druhej svetovej vojne bol tento vozeò
presunutý na ¾ubochniansku lesnú eleznicu.
Z hôr v okolí Kulháòa sa eleznicou dopravovalo nielen drevo ale aj kameò, seno, dubová
lúpanina (kôra), lichva, po¾ovnícke trofeje i ondatry chované na kulhánskej farme. Palivové
menejhodnotné drevo sa zváalo do vetkých
majerov ve¾kostatku, takisto do liehovarov,
tovarníckeho cukrovaru i do katie¾a.
Drevené kláty, ktoré sa pouívali k výrobe
podvalov (pracov) pre tátne eleznice, sa kresali priamo na Kulháni. Na píle v Topo¾èanoch
ich do roku 1934 preberal správca Ing. ¼udovít
Èáp.
Za éry Haupt-Stummerovcov sa eleznicou
okrem spomínaných produktov v zime preváal
aj ¾ad, narúbaný na kulhánskom rybníku, a tento sa dováal do panských ¾adovní v Jacovciach
(pri majeri) a v Tovarníkoch (pri hostinci Zlatý
baránok a pod Brehmi). eleznica slúila i k preprave ostatných po¾nohospodárskych produktov medzi majermi a liehovarmi ve¾kostatku a
tovarníckym cukrovarom.
Spravidla dva vlaky denne vychádzali z Topo¾èianskej píly do hôr Povaského Inovca. Ranný
vlak odchádzal o 6.30 hod., v zime o 7.00 hod.,

popoludòají o 13.00 hod. V Praiciach  Na
vochterni (inak aj Pri Vollárovi) sa súprava
rozdelila. Jedna èas súpravy odtia¾to pokraèovala do doliny potoka eleznica, druhá polovica
vlaku smerom na Kulháò do zlatníckych hôr. Na
spiatoènej ceste boli vlaky naloené priemerne
asi 120 a 150 m3, výnimoène a 200 m3 dreva.
Prázdna súprava pozostávala z 15 a 20 vozòov.
Naloený vlak z 12 a 15 vagónov.

Obsluný personál eleznice  Karel Bezemek (ruòovodiè),
Jozef Boik, Frantiek Hamada?, Jozef Zajac, Jozef
Ladický, Alojz Dvorský a tefan Palu-Krk (okolo r. 1957)

Zbrojenie lokomotív vodou na trati sa vykonávalo pod¾a potreby na moste cez Chocinu
v Tovarníkoch (v km 3,1), tie na tzv. Kolene pri
Jacovciach na Slivniènom potoku (v km 4,3),
potom na moste cez potok eleznica pri Mrei
(v km 7,5), taktie v liabkovej doline na
potôèku Machovòa (teda na Myslíkovom
potoku) pri lúke Kosenina (v km 18,2), rovnako
na Kulhánskom rybníku (v km 20,1), potom aj
za Kulháòom Pri hati na eleznom moste cez
Chocinu (v km 20,7), na Mankovci (v km 23,9)
a tie na moste v Sakovej neïaleko koncového
depa (v km 25,4). Na starohorskej vetve sa lokomotívy dozbrojovali len pri koncovom nákladisku v Dolnom zvadlivom na potoku Livina
(v km 31,2) alebo vo východzej stanici Mankovec. Uhlím a drevom sa mainky zbrojili na píle
v Topo¾èanoch, tie v Tovarníkoch, na Jacovskom majeri, pri Kulháni a na Mankovci, kde
stála remíza.
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Stanice, výhybne, nákladiska a drevosklady
v zlatníckom chotári existovali v Kulhánskych
tolinách (v km 17,8), na Kulháni (v km 18,7),
na írej trati nad Farkaovým lazom (v km 19,2),
pri Rybníku (v km 20,1), na Okovej lúke (v km
20,3), v Bystrom (v km 20,5), na Chocinke
(v km 21,0), pod Delniom (v km 21,9), pri
Burdijarku (v km 22,2), na Uhliti (v km 23,2),
v Mankovci (v km 24,0), pri Starej Huti (v km
24,8), na ajtárskych záhradách (v km 25,2),
v Sakovej (v km 25,6) a v Prostrednom podiele
(v km 27,0). Na trase starohorskej odboèky boli
nákladiska s názvami Pod splazmi (v km 25,2),
Dubina (v km 25,8), Dajová (v km 26,4), Stará
hora (v km 27,2), Hulvátovec (v km 28,1),
Ruèkov tyk (v km 28,8), Mlynite (v km 29,2) a
Zvadlivé (v km 31,0). Na konskej odboèke
v Hlbokej doline sa zriadili nákladiska a drevosklady Brehy, Dolné brdco, Horné brdco, Kováèová, Buèaèka, Mazúrová-Jelenie jamy, Pod
kozlom, Fabianova a na Jamke.
Len pri samotnej výstavbe horského 7 kilometrového úseku trate MankovecStará Hora
Zvadlivé s nízkym polomerom oblúkov muselo
by vybudovaných a 40 rôznych umelých
stavieb. Boli to najmä priepusty, mosty, oporné
a spevòovacie kamenné múry, piliere a nakladacie rampy. Najväèie stúpanie tra prekonávala
na úseku MankovecStará Hora, a to a 45 promile na úseku dlhom 400 m.
Stránikmi trate a výhybkármi v Tovarníkoch, Praiciach (v stránom domku  na Vochterni) a na Kulháni boli Ján Schwarz, Jozef
Volanský, tefan Boanský, tefan Janèoviè,
¼udovít Vollár (pôvodom z Tvrdooviec), tefan Palu (prezývaný ajtár), Tomá Palu
(prezývaný Krk) z Praíc a p. pánik. Na lesnej
eleznici pracoval od otvorenia trate a do jej
zruenia ruòovodiè Karel Bezemek, neskôr
pribudli Július Blaho, Frantiek Natický a
Jozef Ladický. Kurièmi v lokomotívach boli
Karol Palu, Leopold Miík, Gustáv Boik a
Gustáv Halo z Nemèíc. Na lesnej eleznici sa
vystriedalo 16 brzdárov, a to Emil Máli, Jozef
Palu (Klobúènik), Pavol evela, Matú Tomka,

tefan Maòák, Tomá elíska, Matú Palu,
Peter Deliè a tefan Deliè  vetci z Praíc, tie
Aladár Ïuri, Frantiek Grác, Anton vec, Ján
Vaòo, tefan Michalka, tefan Palu a tefan
evela. Kurièom a brzdárom bol aj tefan Kajan z Jacoviec, ktorý ve¾mi mladý tragicky
zahynul pri elezniènej nehode. Hlavným
tramajstrom bol Ján Ïurkoviè. Údrbarmi
lokomotív v topo¾èianskom depe boli Aladár
Divi, Frantiek Hamada z Malých Bedzian,
Leopold Miík z Urminiec, Ján Miík z Veluoviec, tefan Vaòo z Jacoviec, tefan Kompan
z Tovarník, Jozef Galbavý z Jacoviec, tefan
Horòáèek z Jacoviec, Jozef Cigáò z Topo¾èian,
Michal Bago z Urminiec, Bohu Krahulík z Topo¾èian, tefan a Frantiek Galbaví z Jacoviec,
Alojz Dvorský z Tovarník, Michal Molnár z Jacoviec, Ján Haèár z Jacoviec, Jozef Kmotorka,
Anton Ondru, Martin Ondru a tefan Uhrovský, poslední tyria zo Solèian. Ako vodièi
motorovej dreziny tu pôsobili Jozef Reko a po
òom Emil Filo, obidvaja z Topo¾èian.

Výletný vlak z Duchonky pri praickej Vochterni (1955)

Prvým správcom lesnej eleznice bol Ing.
Ignác Lanzendorfer, ktorý tu pôsobil do roku
1919. Po òom a do skonèenia II. svetovej vojny úzkoko¾ajku spravoval Ján Kolaèkovský.
Ten odiiel v roku 1946 pracova k tátnym
lesom do Piean (na Lesostav). Vystriedal ho
Jozef Zajac z Topo¾èian. Po jeho preloení na
Krajskú správu lesov do Nitry, funkciu správcu
zastával Rudolf Kamody a do roku 1962, kedy
po zlikvidovaní arnovickej lesnej eleznice bol
do Topo¾èian preloený tamojí správca Ján
Horòák. Tento tu bol správcom a do úradnej
likvidácie lesnej dráhy dòa 31.7.1964.
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Topo¾èianska lesná eleznica v správe podniku tátne lesy vykazovala ku dòu 31.12.1954
ko¾ajovú dåku 45,86 km, stavebnú dåku 40,8
km a dåku prevádzkovaného úseku 39,915 km.
Poèas II. svetovej vojny bol partizánmi do
vzduchu vyhodený 5 metrov dlhý most cez
potok eleznica pri Mrei a neskôr aj 12 metrov
dlhý oce¾ový most cez Chocinu v Tovarníkoch.
Partizáni chceli znièi i ïaliu lokomotívu,
ktorá sa nachádzala vo výhrevni v Starej Huti,
ale nakoniec vyhoveli prosbe ruòovodièa Karola Bezemka a mainku uetrili.

Informácie o úzkorozchodnej eleznièke mi
ve¾mi radi a ochotne poskytli p. Emil Filo z Topo¾èian, P. Boanský z Tovarník, Jozef Göndöè
z Topo¾èian a dnes u nebohí pamätníci Alojz
Dvorský z Tovarník a Gustáv Halo z Nemèíc.
Celých 50 rokov slúila úzkoko¾ajka svojmu
úèelu. Táto oce¾ová stuha, ktorá sa vinula horskými dolinami a skrá¾ovala krajinu mohla
naïalej slúi potrebám èloveka, ak by sa vyhla
necitlivej likvidácii v roku 1964.
V lese nad Zlatníkmi dodnes môme vidie
zachovalé násypy zruenej trate, tie zvyky
mostov, priepustov a iných umelých stavieb.

Pouité pramene a literatúra

Odstraòovanie závejov v praických Brezinách (zima 1960)

Údajne pre nerentabilnos bola v lete roku
1964 eleznica zruená a to aj napriek tomu, e
len prednedávnom (v rokoch 19561958) sa
uskutoènila dôkladná rekontrukcia úsekov
JacovceMrea, PraiceKulháò a Mankovec
Stará Hora spojená s výmenou podvalov a ko¾ajníc. Tieto úseky bolo moné prevádzkova
minimálne ïalích 20 rokov.
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