Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Devínska Nová Ves

Adresa:

železničná trať Bratislava – Viedeň

Adresa popisom:

pri železničnej stanici

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

železničné mosty na viedenskej trati

Číslo v zozname MČ:

DNV-1A-8

Foto:

Veľký most, na sídlisko Podhorské

BA. – IV.-A.1

Popis:
Sústava mostov v Devínskej Novej Vsi začína mostom pri bývalej Stockerauskej
vápenke a končí mostom cez rieku Morava. V intraviláne obce sa nachádzajú 4 mosty
( Veľký most, Eisnerova ulica, most nad potokom Mláka, Mlynárov most nad Mlynskou
ulicou a most nad Vápencovou ulicou ). Osobitným prípadom je torzo mosta smerom na
Schlosshof, ktorý leží na konci Mýtnej ulice, neďaleko cyklotrasy smerujúcej na Záhorie. Päť
mostov leží SZ od zastavanej časti obce a tvorí sústavu tzv. Marcheggských mostov, posledný
z nich je hraničným mostom cez rieku Moravu.
Z iniciatívy Bratislavskej stolice začalo sa v marci 1838 s prípravou výstavby linky
Viedeň – Bratislava – Budapešť – Debrecín. Vznikla účastinná spoločnosť Uhorská centrálna
železnica (jej stanovy schválila Kráľovská miestodržiteľská rada 24. 1. 1844). Jej pôvodná
predstava bola viesť železnicu z Viedne po ľavom brehu Dunaja. Za riaditeľa stavby bol
menovaný bankár Móric Ulmann a jeho poradcom bol skúsený železničný staviteľ Ing.
Zympel. No už v máji 1839 bol zverejnený ich projekt výstavby, ktorý upustil od stavby po
ľavom brehu Dunaja z Viedne. Na valnom zhromaždení účastinárov v lete 1844 sa dohodlo,
že železnica sa má stavať „pevne a solídne“, nie ako bolo pôvodne projektované „len ľahko
na americký spôsob.“ Preto sa aj pôvodné náklady (10 mil. zlatých) zvýšili temer na
dvojnásobok (18 mil. zlatých). Stavba mala 12 riaditeľov rozdelených do technickej
a administratívnej direkcie so sídlom v Bratislave. Pokladnica spoločnosti sídlila vo Viedni.
Podľa upraveného projektu na úseku Viedeň – Bratislava boli dve verzie. Prvá viedla
železnicu z Viedne na Marchegg, do Devínskej Novej Vsi, odtiaľ do Devína a popri Dunaji do
Bratislavy, kde by nadviazala na už prevádzkovanú konskú železnicu Bratislava
- Trnava ( v prevádzke od r. 1840). Druhá verzia, ktorá sa zrealizovala, viedla železnicu
z Devínskej Novej Vsi na Lamač a do Bratislavy. Na tomto úseku bolo viacero prírodných
prekážok: priehlbina medzi vyvýšeninou Grba a severným úpätím Kobyly, vyše 20 m hlboké
záseky pred Lamačom a pred Železnou Studienkou, most cez Mlynskú dolinu (výška vyše 20
m), tunel (vyše ½ km) pred hlavnou stanicou v Bratislave a úprava terénu pred stanicou
v Bratislave. Stavebné práce na tomto úseku riadil Ing. Jozef Bayer. So stavbou sa započalo
v januári 1844. Na stavbe pracovalo v zime okolo 2 000 robotníkov a 500 povozov (február
1846) v letných mesiacoch až 10 000 robotníkov. ......Spojenie medzi Viedňou, Bratislavou
a Budapešťou začalo 15. decembra 1850 pod firmou Cisársko-kráľovská juhovýchodná štátna
železnica.
Železnica z Bratislavy do Devínskej Novej Vsi bola pôvodne jednokoľajová, no po
zrútení tunela (18. jan. 1900) vybudovali za 21 mesiacov aj druhý tunel a železnicu po celej
dĺžke zdvojkoľajnili. Premávka na nej začala 13. októbra 1902. Devínska Nová Ves sa stala
odbremeňovacou stanicou Bratislavy od západu, preto sa jej nádražie niekoľkonásobne
rozširovalo. Posledná úprava železnice na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov
súvisela s vybudovaním automobilky. „
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Most nad ulicou Vápenka, smerom k bývalej Stockerauskej vápenke

na potokom Mláka

Mlynárov most, nad Mlynskou ulicou

Nad Vápencovou ulicou

Marchegský most pri Devínskom jazere

Druhý marchegský most

Tretí marchegský most

štvrtý marchegský most

Most cez rieku Moravu.
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Mosty pri vápenke

