
Prelom vo vývoji motorizácie cestnej dopravy nastal až po vzniku Československa (ČSR). Katalyzátorom rozvoja 
sa stalo najmä zvyšovanie počtu motorových vozidiel. Zatiaľ čo v roku 1921 bolo na Slovensku len 143 osobných 
a nákladných áut, v čase zániku ČSR sa ich počet zvýšil na viac ako 23 tisíc. Najväčší nárast bol zaznamenaný 
v období po veľkej hospodárskej kríze, teda v rokoch 1935 – 1938. Počet vlastníkov motorových vozidiel sa zvy-
šoval. Už nevyužívali len nákladné autá, prípadne autobusy, ako na prelome 20. a 30. rokov, ale stúpal predo-
všetkým počet majiteľov áut, ktorí automobil chápali ako prostriedok zábavy, slobody a voľného cestovania. 

Motorizácia
Budovanie cestnej infraštruktúry na Slovensku
MIROSLAV SABOL

V porovnaní so západnou Európou, ale 
tiež s českými krajinami, už situácia nebola 
taká priaznivá. Za všetko hovorí štatistika, 
podľa ktorej v roku 1938 pripadlo na jedno 

motorové vozidlo na Slovensku 125 osôb, 
zatiaľ čo v českých krajinách 28 osôb. 
Napríklad v okresoch Snina, Medzilaborce, 
Kysucké Nové Mesto či Námestovo nemali 

zaregistrovaný ani jeden autobus a ani 
jedno nákladné vozidlo. 

Počiatočné pomalé tempo motorizácie 
súviselo s prístupom štátu a s hospodár-
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Škoda Hispano-Suiza – auto T. G. Masaryka
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ŠTÁT Počet obyvateľov na 1 motorové vozidlo
USA 4
Kanada 8
Austrália 9
Francúzsko 18
Veľká Británia 18
České krajiny 28
Slovensko 125
Bulharsko 1 334

skou situáciou. Vlastnenie a prevádzka 
áut i motocyklov bola administratívne aj 
finančne náročnou záležitosťou. Auto-
mobily boli nielen vo verejnom diskurze, 
ale aj v legislatíve označované ako luxus- 
ný artikel, a preto podliehali špeciálnej 
dani. Používanie motorových vozidiel na 
súkromné účely bolo v Československu 
až do roku 1921 obmedzené a mohlo sa 
vykonávať len na základe úradného povo-
lenia. 

Cestou necestou
 

Spolu s rastúcim počtom motoristov sa 
stupňoval tlak na zlepšenie dopravnej in-
fraštruktúry. Navyše, pri viacerých neho-
dách alebo po porušení predpisov sa veľa 
účastníkov odvolávalo na zlé cesty. Ko-
munikácie s vyjazdenými koľajami naozaj 
sťažovali jazdu a znemožňovali vyhýba-
nie podľa pravidiel, keďže dopravné pro- 
striedky museli po vozovke kľučkovať, aby 
sa vyhli najhorším úsekom. Koľaje vznikali 
najčastejšie tak, že cesty neboli správne 
alebo vôbec zvalcované a úzke železné 
obruče vozov sa doslova zarezávali do 
vozovky. V úsekoch, kde bolo treba kvôli 
klesaniu brzdiť, používali povozníci na za-
blokovanie kolesa reťaze, a to potom šlo 
do šmyku. Cesty boli úzke s ostrými zákru-
tami, bez zábradlia na nebezpečných úse-
koch. Do vozovky zasahovali domy, ploty či 
stromy. Motorové vozidlá boli ohrozované 
aj neporiadkom na vozovke. Klince, sklo, 
kusy železa, skaly a už spomínané zátarasy 
či drôty natiahnuté krížom cez cestu vážne 
ohrozovali stroje aj cestujúcich. 

Najlepším, avšak zároveň najdrahším 

riešením úpravy ciest boli dlažobné koc-
ky. Hlavné výhody spočívali vo vysokej 
nosnosti. Navyše, okrem čistenia, vďaka 
čomu boli cesty bezprašné, nevyžadovali 
prakticky žiadnu výraznejšiu údržbu. Sta-
vebné náklady tak boli jednorazové a in-
vestícia mala rýchlu návratnosť. Použitie 
tej ktorej dlažby záviselo od rozhodnutia 
kompetentných, resp. od blízkosti lomu, 
konečnej ceny a podobne. Najmä z hľadis-
ka dobového chápania hygieny, t. j. boja 
s prachom, sa dláždené cesty zriaďovali na 
frekventovaných úsekoch prechádzajúcich 
zastavaným územím. 

V 20. rokoch minulého storočia sa 
motoristi stretávali s viacerými typmi vo-
zoviek. Štátna správa experimentovala 
a hľadala ideálny typ povrchu, ktorý by 
vyhovoval poťahovej i motorizovanej do-
prave a zároveň by bol ekonomicky výhod-

ný. Okrem valcovaných štrkových a dláž-
dených ciest sa v tomto období začali po-
stupne presadzovať aj iné druhy povrchov, 
najmä asfalt a betón. 

V 30. rokoch už mali motoristi na území 
Slovenska k dispozícii pomerne rozsiah-
lu infraštruktúru v podobe valcovaných 
ciest, niekde dokonca s dláždenými a as-
faltovanými vozovkami, čerpacie stanice, 
autoservisy a sieť predajcov automobilov 
aj motocyklov rôznych značiek. Keď to 
porovnáme so situáciou po vzniku Česko-
slovenska a v prvej polovici 20. rokov, tak 
motorové vozidlá sa už dali prevádzkovať 
pomerne komfortne a na každodennej 
báze. No napriek tomu tu bolo ešte množ-
stvo cestných úsekov, kde bolo odporúča-
né motoristom, aby sa im oblúkom vyhli. 

Problematický bol aj postoj mestských 
rád k rekonštrukcii ciest v regiónoch. 
Ukážkovým príkladom bola napríklad Trna-
va. Motoristický časopis Autojurnal v roku 
1932 vykreslil stav ciest v Trnave a okolí 
takto: ,,cesty v Trnave a na okolí, zvlášte na 
periférii sú tak v dezolátnom stave, že ani 
najlepší popis nemôže vyjadriť ich skutočný 
stav. V takom spustošenom stave nemajú 
svoje uličky ani v najzapadlejších dedi-
nách.“ Napriek tomu predstavitelia mes-
ta ignorovali túto situáciu. Štát prisľúbil, 
že prefinancuje až 90 % rekonštrukčných 
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Cesta z Bratislavy do Hodonína
Zdroj: archív autora



prác, no mesto ponuku odmietlo a do-
konca naďalej trvalo na výbere mýtneho 
pre motoristov, ktorí vstúpili do mesta. 
Takto získané peniaze však mesto použilo 
na financovanie svojich potrieb a nie na 
zlepšenie motoristickej infraštruktúry. 
Výber mýtneho, tento stredoveký nástroj, 
používala koncom 30. rokov ešte väčšina 
slovenských miest. V Bratislave sa mýto 
dokonca vyberalo na viacerých miestach. 
Motoristom sa odporúčalo, aby mýtne 
poplatky uhradili, pretože pokuty za ich 
nezaplatenie boli v priemere 20 násobne 
vyššie ako cena vstupu do mesta. Tento 
nedôstojný stredoveký spôsob negatívne 
pôsobil predovšetkým na turistický ruch. 
Návštevníci z okolitých štátov sa pri ná- 
všteve Slovenska takýmto mestám často 
vyhýbali. 

Automobilové značky  
a ich predajne 

 
V medzivojnovej ČSR pôsobilo niekoľko 
výrobcov automobilov. Najstaršou auto-
mobilkou bola kopřivnická Tatra. Význam-
né postavenie na trhu dosiahli aj Laurin 
a Klement, ktorá sa neskôr spojila so Ško-
dovými závodmi, ČKD Praha s vozidlami 
značky Praga a taktiež ďalší pražský pod-
nik Walter Jinonice. Na Slovensku sa v tom 
čase autá nevyrábali. 

Uvedené firmy vyrábali spoľahlivé, no 
pomerne drahé automobily. Trh s touto 
komoditou však stagnoval, pod čo sa pod-
písali najmä hospodárske krízy a nízka kú-
pyschopnosť slovenského obyvateľstva. 
Situácia sa zlepšila až v druhej polovici 30. 
rokov, keď postupne dochádzalo k ožive-

niu ekonomiky. 
Paradoxne, práve vo východnej časti 

republiky bolo v medzivojnových rokoch 
zaregistrovaných najmenej lacných ľudo-
vých vozidiel. Takými boli napríklad auto-
mobily značky Z brnianskej Zbrojovky. Aj 
tento fakt potvrdzoval skutočnosť, že na 
Slovensku bolo vlastníctvo automobilu vý-
sadou užšej skupiny obyvateľstva, u ktorej 
cena auta nehrala až tak dôležitú úlohu. 
Základný variant vozidla nižšej triedy sa 
dal koncom 30. rokov kúpiť za 20 tisíc Kč. 
Išlo o sumu, ktorú si za účelom kúpy au-
tomobilu mohol na Slovensku dovoliť len 
malý počet osôb. 

Najrozšírenejšími osobnými autami na 
území Slovenska boli v predmetnom ob-
dobí Tatra 57, Tatra 54 a celá škála tová-
renských vozidiel od Škoda-Laurin & Kle-
ment Po cestách však premávali aj luxusné 
značky áut Walter alebo Praga, ktorých 
cena dosahovala 250 tisíc Kč., ale aj Praga 

Piccolo či Praga Baby. 

V medzivojnovom období bol česko-
slovenský trh z 90 % pokrytý domácimi 
značkami. Obrat nastal počas nemeckej 
okupácie Čiech a Moravy, keď tradične 
zaužívané československé značky boli vy-
tláčané nemeckými automobilkami. Išlo 
o vozidlá Mercedes Daimler-Benz, Opel, 
Steyr, Adler, BMW. Na slovenských ces-
tách bolo možné vidieť nemecké ľudové 
vozidlo – ,,chrobáka“ od Volkswagenwerk. 
Najukotvenejšou značkou bol Mercedes 
Daimler-Benz. Prispela k tomu aj rozsiahla 
reklamná kampaň firmy. Okrem vystavo-
vania plagátov organizovala premietanie 
propagačných filmov a prednášky. 

Silné zastúpenie na Slovensku mala 
tiež talianska automobilka Fiat. Jej model 
Fiat 500 sa stal populárnym v širších vrst- 
vách obyvateľstva najmä pre nízku spo- 
trebu pohonných hmôt. Najväčším odbe-
rateľom však bola armáda. Riaditeľ Fiatu 
na Slovensku Francesco Rolando dokonca 
zabezpečil, aby sa nové autá pre sloven-
ských zákazníkov dodávali s dvomi ná-
hradnými pneumatikami. Od roku 1940 sa 
totiž bežne stávalo, že novému autu chý-
balo „obutie“. Noví majitelia áut museli 
na pneumatiky dlho čakať, alebo dostávali 
autá bez pneumatík a následne ich doku-
povali. Fiat v Bratislave vybudoval pre-
dajňu s kompletným moderným servisom. 
Veľkú časť jeho klientely tvorili vojenskí 
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Asfaltovanie cesty
Zdroj: archív autora

Továrenské značky automobilov a motocyklov jazdiacich po slovenských cestách
(zaregistrované majiteľmi – marec 1939)

Automobily (30 továrenských značiek): 
Aero, Jawa, Praga, Škoda, Tatra, Adler, Buick, Citroën, Fiat, Ford, Hudson, Chevrolet, 
Chrysler, Cadillac, La Salle, Mercedes-Benz, Nash, Oldsmobile, Opel, Packard, Peuge-
ot, Pontiac, Renault, Rugby, Steyr, Studebaker, Wikov, Walter, Willys a Zbrojovka Z. 

Motocykle (12 továrenských značiek): 
ČZ, Jawa, Ogar, Ariel, BMW, BSA, DKW, FN, NSU, Panther, Zbrojovka Z a Zündapp. 



dôstojníci, ktorí mali dobré skúsenosti 
s autami Fiat v slovenskej armáde, preto 
ich kupovali aj na súkromné účely. 

Na slovenských cestách premávali aj 
menej známe značky. Výhradným distri-
bútorom automobilov značiek Borgward 
so sídlom v Brémach a Saurer so sídlom 
vo švajčiarskom Arbone sa od 1. januára 
1942 stala firma Schuster a Co., Bratisla-
va. Tento podnik okrem predaja a servisu 
uvedených menej známych značiek výraz-
ne posilnil svoje postavenie, keď ako prvý 
v Slovenskej republike získal licenciu na 
prerábanie motorových vozidiel na drevný 
plyn. Generátory drevného plynu dovážal 
od zbrojárskej firmy Wilhem Gustloff Wer-
ke so sídlom vo Wiener-Neustadt. 

V rámci bratislavského Dunajského 
veľtrhu, ktorý sa konal v dňoch 1 – 8. sep-
tembra 1940, sa uskutočnila prvá výstava 
automobilov na území Slovenska. Okrem 
motocyklov a osobných áut sa vystavovali 
aj poľnohospodárske stroje, autobusy, ná-
kladné autá, hasičské autá a iné vozidlá. 
Zvláštnosťou výstavy bol sklenený motor 
– návštevníci si vďaka tejto atrakcii mohli 
pozrieť ako v skutočnosti pracuje. 

V októbri 1940 vznikol Sväz slovenských 
obchodníkov s automobilmi, organizácia 
zastrešujúca predajcov motorových vo-
zidiel. Jej úlohou bol prieskum trhu a na 

základe získaných výsledkov vypracovanie 
požiadavky na import automobilov. Určo-
vala ceny dovezených vozidiel a zastupo-
vala predajcov v konaní pred úradmi. Tak-
tiež stanovovala ceny ojazdených vozidiel 
a vydávala úradné potvrdenia o ich reálnej 
hodnote. Obsah potvrdenia musel akcep-

tovať tak predávajúci ako aj kupujúci. 
Predsedom organizácie sa stal Ján Lip-
pert, vedúci predaja firmy Mercedez-Benz 
na Slovensku a veľký zástanca motorizácie 
Slovenska. Podpredsedom bol V. Wurm, 
šéf predajní Opel na Slovensku.

Prvé služby motoristom 
 

S nástupom automobilizmu po roku 1918, 
v čase keď počet cestných motorových vo-
zidiel neustále rástol, vzniklo nové odvet-
vie živnostenskej výroby – autoopravovne. 
Už v roku 1930 pracovalo na Slovensku 
210 opravovní dopravných prostriedkov, 
z čoho väčšina pripadala na autoopravov-
ne. V rokoch 1939 – 1945 boli takmer všet-
ky autoopravovne na území Slovenskej re-
publiky v rukách živnostníkov. Ich činnosť 
však obmedzoval nedostatok náhradných 
dielov a reštriktívne opatrenia Najvyššie-
ho úradu pre zásobovanie (NÚZ). Od kon-
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Úprava cesty dlažobnými kockami
Zdroj: ČTK

Areál mladoboleslavskej automobilky  
Laurin & Klement (1920)
Zdroj: ČTK / PR



ca roka 1944 boli na príkaz NÚZu zastave-
né akékoľvek opravy motorových vozidiel. 

V roku 1933 bola v Bratislave otvore-
ná predajňa autosúčiastok pražskej firmy 
Machek a spol. Išlo o jednu z najstarších 
firiem svojho druhu na území medzivoj-
novej ČSR. Vznikla v roku 1910 a odvtedy 
hospodársky expandovala. Bratislavská 
filiálka sa stala samostatným podnikom. 
Fungovala aj počas existencie Slovenskej 
republiky 1939 – 1945 a patrila k najväč-
ším firmám poskytujúcim rôzne druhy au-

tosúčiastok. Počas druhej svetovej vojny 
to bol najlepšie zásobený obchod, ktorý 
ponúkal náhradné diely skoro na všetky 
automobily zaregistrované na území vte-
dajšieho Slovenska. 

Niektoré automobilové značky ponúka-
li možnosť kúpy auta s rádiom, čo v pred-
metnom období znamenalo podstatné 
zvýšenie komfortu a pôžitku z jazdy. 
U starších typov automobilov, kde nebola 
možnosť dodatočne, na prianie zákazníka, 
namontovať rádio, poskytovali automo-
bilky záujemcom tzv. kufríkové prenosné 
rádioprijímače. Tie začal od roku 1942 
vyrábať aj bratislavský závod firmy Tung-

sram, čím rozšíril už aj tak bohatú ponuku 
rôznych druhov rádioprijímačov, s ktorými 
dominoval na slovenskom trhu. 

Pohonné hmoty 
 

Po vzniku ČSR vstúpilo na náš trh niekoľ-
ko významných nadnárodných ropných 
spoločností vtedajšej doby, ako napríklad 
Standard Oil, Shell, Anglo-Persian, ktoré 
začali budovať sklady a prevádzkovať čer-
pacie stanice. Svoje pozície si posilnili aj 
v nasledujúcich rokoch, no pribudli k nim 
aj ďalšie spoločnosti. Na začiatku 40. ro-
kov bolo na území Slovenskej republiky 
v prevádzke 550 čerpacích staníc. Vzhľa-
dom na 23 tisíc zaregistrovaných vozidiel 
v období pred vypuknutím vojny išlo o mi-
moriadne veľký počet „čerpačiek“. Z toho 
vyplývalo, že väčšina z nich si nedokázala 
predajom pohonných hmôt zarobiť ani na 
režijné náklady.

Tankovanie bolo v podstate mecha-
nické, čo znamená, že palivová zmes sa 
najskôr načerpala do odmerného valca, 
z ktorého časť pohonných látok mohla 
pretiecť naspäť do rezervoára. Oficiálne 
sa tolerovala strata 0,2 l na 5 l odobra-
ného paliva. Všetko záviselo na nastavení 
čerpacieho mechanizmu a na poctivostí 
predávajúceho. V medzivojnovom období 
slovenský motorista nemusel riešiť prob-
lémy s nedostatkom pohonných hmôt. 
Čerpacie stanice boli plynulo zásobova-
né a vari jedinou nepríjemnosťou, ktorá 
obme dzovala najmä autoturistov, res-
pektíve tzv. sviatočných vodičov, bol zá-
kaz prevádzky čerpacích staníc v nedeľu 
a počas sviatkov. Aj tento problém sa však 
odstránil, keď v roku 1936 bola povolená 
nepretržitá prevádzka čerpacích staníc. 

Počas druhej svetovej vojny väčšina 
štátov Európy zápasila s nedostatkom 
pohonných hmôt vzhľadom na obmedze-
né zdroje ropy a prednostné využitie rop-
ných produktov pre potreby vedenia vojny 
a vojnového hospodárstva. Takmer počas 
celej existencie Slovenskej republiky 1939 
– 1945 bolo možné získať pohonné látky 
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Výrobná hala mladoboleslavskej automobilky 
Laurin & Klement (1922)
Zdroj: ČTK / PR

Automobil Praga Piccolo Luxus Cabriolet (1929)
Zdroj: ČTK / Šulová Kateřina



Firma Počet skladov Počet púmp
Vacuum – americká 32 148
Apollo I.G. Farben – nemecká 20 110
Vesta – nemecká 16 81
Naftaspol – českoamerická 12 55
Juhokarpatská – židovská 10 34
Bratři Zigmundové – česká 6 80
Priem. uč. spol. Moravskoostravská – česká 5 12

iba na prídel. Na základe vyhlášok mi-
nisterstva hospodárstva a Ústredne pre 
hospodárstvo surovinové a priemyselné 
sa pohonné hmoty, čiže benzín, petrolej 
a zmesi benzínu a liehu, pre motorové vo-
zidlá mohli od polovice roka 1941 vydávať 
iba na podklade osobitných odberných 
bločkov. 

Chronický nedostatok pohonných hmôt 
nútil motoristov hľadať alternatívny po-
hon. V roku 1943 nemecké vojsko začalo 
do vojenských áut miešať rôzne prímesi 
benzolu a liehu. Tento mix pohonných 
látok prebrali aj slovenskí vodiči. Podiel 
čistého benzínu v zmesi sa neustále zni-
žoval, a tak v čase najprísnejších opatrení 
obsahovala len 60 % čistého benzínu, 15 
% benzolu a 25 % liehu. 

V dôsledku jej častého používania sa 
zvyšovala poruchovosť vozidiel. Výrazne 
sa znižoval výkon automobilov. Zmes pô-

sobila na palivovú nádrž vysoko korózne 
a rozleptávala jej vnútro. Uvoľnené čias-
točky upchávali trysky do karburátorov 
a v dôsledku toho sa motorové vozidlá sta-
li nepojazdnými. Šetrenie sa tak stávalo 
neefektívnym, lebo k nepojazdným autám 
vyrážali servisné vozidlá a v konečnom 
dôsledku sa na pohonných hmotách nič 
neušetrilo. To však nebolo to najhoršie. 
V uvedenom období bolo zaznamenaných 
niekoľko desiatok prípadov keď sanitné 
vozy v dôsledku porúch spôsobených po-
užitím nekvalitných pohonných zmesí ne-
doviezli pacientov včas do nemocníc. 

Vo veľkej časti Európy sa počas druhej 
svetovej vojny začal využívať pohon na 
drevný plyn. Nórsko, Švédsko, Dánsko, 
Belgicko a Holandsko tento druh hybnej 
sily už bralo ako samozrejmosť. Vo Fínsku 
prešla celá civilná motorová cestná dopra-
va na drevný plyn už koncom roka 1939, 

keď vypukla sovietsko-fínska vojna a všet-
ky zásoby benzínu a nafty boli určené pre 
potreby armády. Podobne aj v Maďarsku 
prebudovali väčšinu motorových vozidiel 
na uvedený druh pohonu. Slovensko malo 
vhodné predpoklady na pohon drevným 
plynom, keďže bolo významným produ-
centom generátorového dreva potrebné-
ho na dané účely. Túto surovinu vyvážalo 
do Nemeckej ríše, odkiaľ dovážalo generá-
tory drevného plynu. 

Minister dopravy Július Stano sa na 
rozdiel od vedenia NÚZ staval k využitiu 
motorov na generátorový plyn skepticky, 
najmä vzhľadom na vysoké vstupné nákla-
dy pri úprave vozidiel. Alternatívny pohon 
odmietal ešte aj v roku 1943, no neskôr 
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ho už akceptoval. V záujme kodifikácie 
hlavných zásad inštalácie a prevádzkova-
nia motorov na generátorový plyn, ako aj 
zamedzenia vedľajších účinkov týchto za-
riadení, najmä nebezpečenstva otravy ply-
nom, vyšlo 7. júna 1943 vládne nariadenie 
o montáži, garážovaní a obsluhe motoro-
vých vozidiel s generátorovým zariadením. 

Na pôde Najvyššieho úradu pre záso-
bovanie hľadali aj ďalšie alternatívy úspor 
pohonných látok. NÚZ okrem zavedenia 
prísnej regulácie jazdy motorovými vo-
zidlami stanovil od augusta 1943 maxi-
málnu povolenú rýchlosť pre autobusy 
a nákladné vozidlá na 35 km/h. 

Ďalšou kapitolou vývoja alternatívneho 
pohonu na Slovensku v rokoch vojny boli 
motorové vozidlá na pohon svietiplynom. 
Táto pohonná látka sa vo väčšom me-
radle začala uplatňovať na prelome rokov 
1943/1944. V tomto segmente pohonu sa 
však prejavili veľké problémy. Spôsobova-
la ich tá skutočnosť, že viacerí motoristi 
si prerábali vozidlá na svietiplyn svojpo-
mocne. Po niekoľkých incidentoch, keď 
natlakované fľaše v dôsledku neodbornej 
manipulácie alebo priameho pôsobenia 
slnečných lúčov explodovali, museli byť, 
podobne ako v prípade pohonu generá-
torovým plynom, prijaté osobitné bezpeč-
nostné opatrenia. Vláda vydala 6. októbra 
1944 nariadenie o montáži, garážovaní 
a obsluhe motorových vozidiel prebudo-
vaných na vysokotlakový plyn. Vozidlá na 
svietiplyn museli byť podrobené technic-
kým skúškam pred osobitnou komisiou 
technikov, ktorí následne vydávali pre 
prevádzku vozidla preukaz spôsobilosti 
na jazdu. Zároveň každý vodič musel ab-
solvovať doplňovaciu skúšku na vedenie 
a obsluhu vozidiel s motormi poháňanými 
svietiplynom. Pretým musel absolvovať 
prípravu v odborných výcvikových kur-
zoch. Výnimku mali len lekári. Tí nemuseli 
absolvovať školenie, pretože museli byť 
okamžite k dispozícii.

Tlak vládnych hospodárskych kruhov 
na prechod k náhradným formám pohonu 
vyvrcholil na prelome rokov 1944 – 1945 
po obsadení Slovenska nemeckými jednot-

kami, ktoré prevzali kontrolu nad zdrojmi 
tekutých pohonných látok. Na príkaz NÚZu 
mali byť všetky motorové vozidlá na území 
Slovenského štátu do 31. decembra 1944 
prerobené na drevný pohon alebo na po-
hon svietiplynom. Dôvodom bolo úplne 
zastavenie distribúcie a predaja tekutých 
pohonných látok od 1. januára 1945. Autá, 
ktoré do tohto dátumu neboli prerobené 
na alternatívny pohon sa museli z premáv-
ky vyradiť. Akékoľvek žiadosti o predĺženie 
termínu prestavby sa nebrali do úvahy.

Kríza v zásobovaní  
pneumatikami 

 
Po dileme čo natankovať a za akú cenu, 
museli šoféri riešiť otázku, do čoho „obuť“ 

svoje vozidlá. V období po vzniku ČSR boli 
pneumatiky skôr výnimkou. Kovové ob-
ruče na kolesách predovšetkým ťažkých 
nákladných aut sa podieľali, ako už bolo 
naznačené, na zlom stave cestných ko-
munikácií. Na zvýšenie výkonu a stability 
kolies slúžili priečne železné pásy, a tie 
sa zarývali do cestných telies, rozrušova-
li ich povrch a zároveň zvyšovali hlučnosť 
prevádzky, najmä na dláždených úsekoch. 
Používanie železných obručí na kolesách 
bolo zakázané začiatkom 20. rokov. 

Balónové pneumatiky a duše spravidla 
používali iba osobné autá a v podmienkach 
Slovenska sa vo väčšom meradle rozšírili 
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až v 30 rokoch. S ich výrobou začal brati-
slavský podnik Matador v roku 1925. V na-
sledujúcom desaťročí už dodával pneu- 
matiky nielen pre osobné autá, ale aj pre 
väčšie vozidlá pod značkami Goliath a Ma-
mut a taktiež špeciálne pneumatiky podľa 
francúzskeho patentu Matador – Adresol. 
V dôsledku viedenskej arbitráže sa Mata-
dorka sídliaca v Bratislave-Petržalke ocitla 
na nemeckom území a jej výrobný program 
bol prispôsobený nemeckému vojnovému 
hospodárstvu. 

Na Slovensku, podobne ako v celej 
kontinentálnej Európe, nastal počas voj-
ny enormný nedostatok všetkých druhov 
pneumatík a duší v dôsledku stále väčších 
obmedzení dovozu kaučuku zo zámoria. 
To následne vyvolalo, podobne ako v prí-
pade pohonných látok a prakticky všet-
kých dielcov a príslušenstva motorových 
vozidiel, veľký tlak na trhové ceny. Preto 
bola distribúcia a cenotvorba uvedených 
výrobkov podrobená prísnej regulácii. Za-
kázal sa nákup všetkých druhov pneuma-
tík. Ak majiteľ motorového vozidla vlastnil 
okrem pravidelne využívaných pneumatík 
na kolesách auta aj ďalšie rezervné pneu-
matiky, hrozila mu vysoká finančná poku-
ta alebo dokonca obvinenie z trestného 
činu. Úrady tiež prísne kontrolovali či sa 
pneumatiky využívajú výlučne len na ob-
ruče kolies, kam patrili. V žiadnom prípade 
sa aj napriek dezolátnemu a nefunkčnému 
stavu nesmeli rozrezávať a používať na iné 
účely. Najkritickejšia situácia nastala kon-
com vojny a tesne po jej skončení. V marci 
1944 došlo v dôsledku nedostatku pneu-
matík k redukovaniu väčšiny autobuso-
vých spojov a ku skracovaní autobusových 
trás. 

Šoférom sa odporúčalo, aby venovali 
pneumatikám osobitnú pozornosť v zim-
ných mesiacoch, keď svoje autá spravidla 
garážovali a ponechávali mimo prevádzky. 
Ak ostalo auto počas zimy obuté, mali ho 
zdvihnúť, aby tým pneumatiky odľahčili 
a zbavili záťaže. Hustenie mali znížiť na 
polovicu hodnôt požadovaných pri jaz-
de. Rezervné pneumatiky bolo potrebné 
uskladňovať v tmavom a suchom prostre-

dí. Uvedené opatrenia mali prispieť k za-
chovaniu pneumatík vo funkčnom stave. 

V roku 1941 Ústredňa zriadila v Brati-
slave Ústredný sklad pneumatík, ktorý mal 
za úlohu kontrolovať distribúciu pneuma-
tík na území celého štátu. Vedenie skladu 
prevzal riaditeľ gumární Matador- Sempe-
rit Karol Jindrák. Každý vlastník motoro-
vého vozidla musel oznámiť Ústrednému 
skladu stav svojich pneumatík. Rovnakú 
povinnosť mali všetky autodielne, majite-
lia autogaráží, obchodníci s pneumatika-
mi, mechanici a vulkanizéri (pneuservisy). 
Ak sa majiteľ automobilu rozhodol vyme-
niť staré pneumatiky za nové, musel si po-
dať žiadosť na Ústredný sklad. Následne 
ho navštívila skupina odborníkov, ktorí 
posúdili reálnu opotrebovanosť pneu- 
matík a potrebu nakúpiť nové. Na základe 
rozhodnutia Ústredného skladu mohlo 
distribuovať pneumatiky 45 obchodní-
kov. Z toho až 28 predajní patrilo firme 
Baťa a len dve reprezentovali vulkanizér-
ske servisy (pneuservisy), a to v Bratisla-
ve a v Poprade, kde vznikla predajňa pre 
potreby cestovnému ruchu. V Slovenskej 
republike pritom pôsobilo vyše päťdesiat 
pneuservisov. Aj ostatní distributéri pne-
umatík boli napojení na firmu Baťa. Tá 
v skutočnosti v sledovanom období riadi-
la na Slovensku celý predaj a distribúciu 
pneumatík a navyše začala ponúkať moto-
ristom aj „obutie“ svojej značky. 

*Štúdia vznikla vďaka podpore Ministerstva kul-
túry ČR v rámci projektu NAKI II České století 
motorismu (DG18P02OVV051), ktorý v rokoch 
2018–2022 realizuje Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy, Národní technické muzeum 
a Technické muzeum v Brně.
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