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Charakteristika: 
 
Účelom pripravovanej stavby je uviesť lesnú úzkorozchodnú železnicu do 
prevádzkovateľného stavu. 

V súčasnej dobe je existujúca lesná železnica evidovaná ako národná kultúrna pamiatka v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod 
číslom 2713/1-3. 

Smerové vedenie železnice riešeného úseku dovoľuje vzhľadom na existujúce parametre 
smerových oblúkov max. traťovú rýchlosť 20 km/h, v staniciach 15 km/h.  
Stav železničného zvršku a spodku je na niektorých miestach nevyhovujúci s ohľadom na 
chýbajúce koľajnicové pásy rôznych dĺžok, nevyhovujúce výhybky (napr. absencia 
prestavníkov, tiahiel, porušená geometria pohyblivých jazykov a pod.). Stav drevených 
podvalov je nevyhovujúci. Na niektorých miesta chýbajú koľajnicové spojky, resp. 
podkladnice. Koľajové lôžko je značne znečistené zeminou s miestami z trávnym porastom. 

 

Stavebno - technické parametre: 

• dĺžka riešeného úseku (v osi koľaje): 3,194 km, 

• smerové vedenie trasy: min. polomer oblúka 50 m bez prevýšenia koľaje, 

• výškové vedenie: max. sklon 48 ‰, 

• rozchod koľaje: 760 mm. 
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Stavebný objekt SO 01 Železničný zvršok rieši: 

• doplnenie chýbajúcich koľajnicových pásov (koľajnice XXX, resp. 80/14 - pre 
banské a poľné železnice), 

• dočasné odstránenie existujúcich výhybiek, 

• osadenie novej výhybky v stanici Tanečník, 

• vloženie nových koľajových polí na miesto demontovaných výhybiek, 

• rekonštrukcia existujúcich železničných prejazdov, 

• doplnenie a výmena drevených podvalov, 

• doplnenie drobného koľajiva (podkladnice, koľajnicové spojky), 

• smerová a výšková úprava koľaje, 

• doštrkovanie koľajového lôžka, 

 

Stavebný objekt SO 02 Železničný spodok rieši:  

• zriadenie nového priepustu, 

• prečistenie a prípadná reprofilácia existujúcich priekop, 

• prečistenie existujúcich priepustov, 

• rekonštrukcia železničného mosta v km 2,886 155. 

 

 














	Referenčný list
	Fotogaléria 

