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Os osobný vlak
REx regionálny expres*
Ex expres  – registrovaný**
RR/R regionálny rýchlik, rýchlik – registrovaný
EN EuroNight – registrovaný, veze i lůžkové vozy
IC InterCity – neplatí bezplatná přeprava (BP)
EC EuroCity – BP s jednorázovým příplatkem 1 €
SC SuperCity – BP s jednorázovým příplatkem 5 €
 *    náhrada za původní kategorii Zr (zrýchlený osobný), obdoba spěšného vlaku
 **  jízdenka na BP je vázaná na konkrétní vlak, na daný čas nelze mít více jízdenek
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* délka poprvé projetých (neznámých) úseků na Slovensku   ** celkový počet projetých kilometrů po železnici (i mimo Slovensko); délka trvání expedice; čas strávený ve vlaku (hodiny:minuty); náklady vynaložené za dopravu, ubytování a stravování
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TOP 12 NEJLEPŠÍCH TRATÍ
ANEB KDE STOJÍ ZA TO PROJET SE PRÁVĚ VLAKEM

1. Margecany – Červená Skala (– Banská Bystrica)
technicky komplikovaný úsek tratě protínající území Slovenského raje

2. Banská Bystrice – Turčianské Teplice (– Martin)
trať stoupající údolím četnými mosty a tunely (včetně nejdelšího v SR)

3. Zvolen os. st. – Kremnica – Horná Štubňa
železnice klikatící se úbočím Kremnických vrchů s řadou tunelů a výhledů

4. Tisovec – Zbojská (– Brezno)
jediná normálněrozchodná ozubnicová trať na Slovensku s vysokými viadukty a stržemi do kaňonu pod tratí

5. Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
lokálka šplhající malebnou krajinou z údolí do kdysi významného hornického města Banská Štiavnica

6. Nové Mesto n. Váhom – Vrbovce (– Veselí na Mor.)
klikatící se trať s několika vysokými mosty a tunely, zejména ve vyšších polohách v okolí Myjavy

7. Prievidza – Handlová – Horná Štubňa
na tunely i mosty bohatá relativně krátká spojnice vedoucí skrz pásmo vrchoviny

8. Rožňava – Moldava n. Bodvou (– Košice)
trať protínající Slovenský kras a vedoucí dále po jeho úbočí

9. Lučenec – Breznička – Utekáč
lokálka spojující postindustriální osadu Utekáč s nížinami na jihu

10. Podolínec – Plaveč – Lipany
trať s řídkou dopravou, avšak krásnými výhledy na okolní krajinu

11. Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (TREŽ)
úzkorozchodná elektrická dráha do lázní se stylovou atmosférou

12. Kraľovany – Oravský Podzámok (– Trstená)        
lokálka klikatící se proti proudu řeky Oravy po jejích březích               

Dějiny železniční dopravy na Slovensku se píší od roku 1840, kdy zde byla vybudována první konězpřežná
železnice. O osm let později pak do Bratislavy přijel první parní vlak. Od té doby se železniční síť do rozrostla
na současných bezmála 3 600 km. Jejich správcem je společnost Železnice Slovenjskej republiky (ŽSR),
která se tak stará o cca 2 600 km jednokolejných, 1 000 km dvoukolejných, 3 400 km normálněroz-
chodných, 100 km širokorozchodných tratí a 50 km úzkokolejek. Elektri�kováno je asi 1 600 km,
a to soustavami 25 kV-50 Hz AC a 3 kV DC. Majoritním osobním dopravcem je státní Železničná
spoločnosť Slovensko (ZSSK), přepravu nákladů zajišťuje zejména dceřinná �rma ZSSK Cargo.

Hlavní dopravní tepnou země je trať Bratislava–Žilina–Košice, po které prochází intenzivní
proud osob i zboží mezi oběma metropolemi i oběma státy původní federace s dlouholetou
společnou železniční historií. Od roku 2014 na Slovensku platí bezplatná přeprava pro stu-
denty a důchodce z EU. Pro využití je třeba si zařídit příslušný průkaz a na cesty si objednat
bezplatné jízdenky. ZSSK také nabízí týdenní letní jízdenku SLOVAK TÝŽDEŇ, jež lze
během tří letních měsíců využít k týdenímu cestování po Slovensku za cenu 29 €.
Na síti ŽSR působí i soukromí dopravci, jejichž tarifní podmínky se od ZSSK liší.

Železnice jsou na Slovensku branou ke zdej-
šímu přírodnímu i kulturnímu bohatství.
Na zastávkách v lázeňských městech
často zastavují i zrychlené vlaky.
Koleje vás také přivedou přímo
k úpatí řady horských pásem
a národních parků, jako jsou
např. Nízké Tatry, Slovenský
raj či Malá Fatra. Do Tater
se rychle dostanete po
síti Tatranských elektric-
kých železnic (TEŽ).
Kvůli absenci zastáv-
kových osobních
vlaků je naopak
omezená dostup-
nost jižních částí
Veľké Fatry nebo
Slovenského krasu.

Pohodlně přístupné
jsou i další z typické
cíle patřící ke slovenské
krajině – hrady, zámky a
zříceniny, včetně těch nej-
známějšíchších – Strečnu,
Spišskému, Oravskému, Brati-
slavskému hradu nebo třeba
ruinám Pustého hradu nad
Zvolenem. Vybrat si lze také
z řady rozhleden a vyhlídek.

VYHODNOCENÍ ATRAKTIVITY ŽELEZNIČNÍHO CESTOVANÍ
VLAKEM NAPŘÍČ SLOVENSKEM
NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU PROVEDENÉHO V LETECH 2015–2018

STŘEDNÍ SLOVENSKO
ŘÍJEN 2015

JIŽNÍ SLOVENSKO
BŘEZEN 2016

VÝCHODNÍ SLOVENSKO
ČERVEN 2016

ZIMNÍ SLOVENSKO
ÚNOR 2017

ZÁPADNÍ SLOVENSKO
ČERVEN 2017

PRÁZDNINOVÉ SLOVENSKO
ČERVENEC 2017

MAĎARSKÉ SLOVENSKO
ÚNOR 2018

ZLATÉ SLOVENSKO
ČERVEN 2018

PODZIMNÍ SLOVENSKO
ŘÍJEN 2018

ČETNOST PRŮJEZDU TRATÍ
A NÁVŠTĚV TURISTICKÝCH CÍLŮ

989 km | 2 dny
19:49 | 435 Kč na osobu a den

562 km*

1 414 km | 2 dny
23:35 | 440 Kč na osobu a den

+878 km

1 726 km | 4 dny
33:49 | 422 Kč na osobu a den

+721 km

1 275 km | 3 dny
21:24 | 270 Kč na osobu a den

+116 km

1 845 km | 4 dny
29:04 | 559 Kč na osobu a den

+117 km

1 465 km | 4 dny
25:26  | finanční záznamy chybí

  +49 km

1 525 km | 3 dny
26:33 | 400 Kč na osobu a den

  +362 km

1 652 km | 3–4 dny
32:26 | 511 Kč na osobu a den

  +35 km

1 040 km | 3 dny
18:41 | 595 Kč na osobu a den

CELKEM
17 958 ujetých km
= Transsibiřská magistrála tam i zpět

339 hodin strávených ve vlaku
= více než 2 týdny v kuse

cca 830 € utracneých za o�ciální expedice
= více než stojí celoroční síťová jízdenka IN 100

3 roky poznávání krás Slovenska nejen z vlaku**
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