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Anotácia 

Hlavnou témou tejto bakalárskej práce sú lesné ţeleznice a ich turistický potenciál. 

Bakalárska práca je zameraná na popis vybraných lesných ţelezníc a lokalít, kde sa 

vybrané lesné ţeleznice nachádzajú, spolu s múzeami, ktoré ich spravujú. Ďalej sú 

popisované i expozície, ktoré boli vytvorené v areáloch múzeí. Nasleduje história 

budovania a prevádzky lesných ţelezníc, dôvody prečo a ako boli budované a príčiny ich 

zániku. Bakalárska práca zároveň udáva  v akom stave sa v súčasnosti lesné ţeleznice 

nachádzajú a aké majú vyuţitie. Ďalej nadväzujú technické aspekty traťového zvršku 

a vozového parku spolu s konkrétnymi vozidlami, ktoré na ţelezniciach premávali 

a momentálne premávajú. Posledná časť práce pribliţuje lesné ţeleznice ako turistické 

destinácie  s projektmi, ktoré sa na nich v súčasnosti realizujú a  zaujímavosti v ich okolí. 

Kľúčové slová: lesné ţeleznice, výstavba, traťový zvršok, lokomotívny a vozňový park, 

turistické destinácie 

 

Summary 

The main topics of this bachelor’s thesis are forest railways and their potential for tourism. 

The thesis is focused on the description of chosen forest railways and locations where these 

chosen forest railways are situated together with museums which administrate them. There 

is also the description of expositions built in museum areas. The next part of the thesis is 

about the history of building and operation of forest railways, the reasons why and how 

they were built and the reasons of their decline. The bachelor’s thesis also shows the 

condition and usage of current forest railways. The next topics are technical aspects of the 

track structure and rolling stock together with concrete vehicles which used to travel and 

still are travelling on railways. The last part of the thesis describes forest railways as 

touristic destinations, current projects and attractions in their surroundings. 

 

Key words: forest railways, building, track structure, engine and rolling stock, touristic 

destinations  
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Úvod 

Ťaţba a spracovanie dreva patrilo k spôsobu obţivy pre obyvateľov horských oblastí 

a postupom času, keď dopyt po drevnej surovine narastal, tak sa ako efektívny spôsob 

prepravy tejto suroviny javili lesné ţeleznice. Lesné ţeleznice boli úzkorozchodné 

a dokonale sa prispôsobovali horskému terénu a ďalším dôvodov na budovanie boli ich 

nízke stavebné náklady.   

Tému bakalárskej práce som si zvolila najmä kvôli tomu, ţe konkrétne pri Kysucko – 

oravskej lesnej ţeleznici bývam a navštívila som ju veľakrát a mojim ušiam „lahodí“ zvuk 

pískania lokomotívy, ktorý počujem niekoľkokrát denne počas sezónnej prevádzky na 

ţeleznici. Popisovať túto technickú pamiatku sa mi zdalo však málo, pretoţe na Slovensku 

sú zaujímavé viaceré lesné ţeleznice, avšak okrem KOLŢ premáva iba Čiernohronská 

lesná ţeleznica. Povaţská lesná ţeleznica ma zatiaľ vytvorenú iba muzeálnu expozíciu, ale 

v blízkej budúcnosti je snaha o vytvorenie aspoň časti trate v múzeu.  

Bakalárska práca popisuje vybrané lesné ţeleznice, miesta ich výskytu, múzea, ktoré ich 

spravujú, históriu budovania a prevádzky, traťový zvršok a vozový park, realizované 

projekty na ţelezniciach a ich turistický potenciál. 
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1. Stanovenie cieľov a metodiky práce, zber literatúry 

a fotodokumentácia 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je popis vybraných lesných úzkokoľajných 

ţelezníc ako aj miest, kde sa nachádzajú.  

Metodika práce spočívala v zbere informácií, ktoré boli zhromaţďované najmä z kníh 

vypoţičaných z kniţníc a z archívov z múzeí. Ďalšie informácie boli získavané 

z prospektov a broţúr, ktoré vydali konkrétne lesné úzkokoľajné ţeleznice pre účely 

cestovného ruchu. Časť údajov bola zadováţená aj z webových stránok.  

Predloţená bakalárska práca je zostavená zo šiestich hlavných kapitol.  

1. kapitola popisuje stanovenie cieľov a metodiky práce, zber literatúry spolu 

s fotodokumentáciou. Táto kapitola stručne charakterizuje všetky kapitoly bakalárskej 

práce. 

2. kapitola je zameraná na vybrané pilotné územia - oblasti vybraných úzkokoľajných tratí, 

kde popisujem z môjho subjektívneho hľadiska 3 najzaujímavejšie lesné úzkorozchodné 

ţeleznice, miesto ich výskytu spolu s múzeami, ktoré ich spravujú. 

3. kapitola je orientovaná na históriu budovania a prevádzky vybraných ţelezníc 

a vysvetľuje príčinu budovania lesných ţelezníc a dôvod ich zániku. 

4. kapitola sa sústreďuje na technické aspekty a technické parametre traťového zvršku 

a vozového parku, ďalej aké typy vozidiel na ţelezniciach premávali.  

5. kapitola je upriamená na lesné úzkokoľajné ţeleznice ako turistické destinácie. 

V bakalárskej práci popisujem turistický potenciál LŢ a zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú 

v blízkosti LŢ. 

6.kapitola je záver, v ktorom je stručná charakteristika ako aj celkové zhodnotenie 

bakalárskej práce. 

V bakalárskej práci sú uvedené fotky a mapky vybraných oblastí. Niektoré sú z môjho 

vlastného archívu a niektoré fotky som získala od pracovníkov na ţelezniciach (keďţe na 

ţelezniciach je prevádzka iba od mája do septembra/októbra). Uvádzam i obrázky z kníh 

poprípade z internetu, najmä z budovania ţelezníc a zaujímavostí v okolí LŢ. 
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2. Výber pilotných území - oblasti vybraných úzkokoľajných tratí 

Slovensko je vnútrozemský štát, ktorý sa nachádza v strednej Európe. Je moţné ho 

charakterizovať ako hornatú krajinu na severe, s výskytom níţin na juhu. Lesy boli uţ od 

dávnych čias hlavným a najdôleţitejším bohatstvom Slovenska. Obrovské mnoţstvo dreva 

poskytovalo prácu ľudom, ktorí ţili v horských osadách.  

Na mohutných horských masívoch karpatského oblúka sa rozprestierajú rozsiahle lesné 

komplexy, z ktorých bolo drevo splavované pltením. Keďţe drevná hmota je ľahšia ako 

voda, tak sa stali dopravnými cestami vodné toky. 

 

 Na severnom a strednom Slovensku boli dopravnými komunikáciami rieky Váh a Hron, 

z ktorých plavba dreva pokračovala po Dunaji aţ do oblastí, kde bol o drevnú surovinu 

záujem. V 2. polovici 19. stor. vzrástol dopyt po drevnej hmote, čo podnietilo rozvoj 

ţelezničnej dopravy a tá  sa začala vyuţívať aj na prepravu dreva [19]. 

 

Lesné ţeleznice boli budované na území bývalého Rakúsko – Uhorska ako ţeleznice 

úzkorozchodné. Na rozdiel od normálneho rozchodu 1435 mm sa v horskom teréne 

pouţíval zúţený rozchod koľají o hodnote 760 mm tzv. bosenský. Zúţený rozchod dovolil 

pouţívať i oblúky s pomerne malými polomermi, takţe ţeleznice mohli prekonávať 

náročný terén a ich výstavba bola lacnejšia. Tento rozchod bol však dostatočne široký na 

prepravnú kapacitu, ktorá zodpovedala potrebám lesníckeho priemyslu [20].  

 

Lesné dráhy boli budované štátom, alebo súkromnými firmami. Určiť celkový počet 

lesných ţelezníc nie je moţné vzhľadom na to, ţe o niektorých existujú len minimálne 

písomné pramene a o niektorých sa dozvedáme iba z ústneho podania [51]. 

 

Medzi najznámejšie lesné ţeleznice patria: 

- Kysucko – oravská lesná ţeleznica 

- Čiernohronská ţeleznica 

- Povaţská lesná ţeleznica 

- Ľubochnianska lesná ţeleznica 

- Vígľašská lesná ţeleznica 

- Lesná ţeleznica Závadka nad Hronom 
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- Lesná ţeleznica Kamenica nad Cirochou 

- Lesná ţeleznica Remetské Hámre 

[6]. 

 

 

Obrázok 1: Karpatské lesné ţeleznice Zdroj: [6] 

2.1. Kysucko – oravská lesná ţeleznica 

Kysucko – oravská lesná ţeleznica patrila medzi najvýznamnejšie a najväčšie lesné 

ţeleznice na Slovensku. Pôvodne tvorila 2 samostatné prevádzkové jednotky a to Kysuckú 

lesnú ţeleznicu z Oščadnice do Chmúry a Oravskú lesnú ţeleznicu z Erdútky do Lokce.  

V roku 1926 sa vybudovala spojovacia trať medzi Chmúrou a Erdútkou a s unikátnym 

úvraťovým riešením prekonávala výškový rozdiel 217,69 m [20].  

 

Pôvodná samostatná kysucká lesná ţeleznica merala 29 km a dĺţka trate oravskej lesnej 

ţeleznice bola 23 km. Spojovacia trať Chmúra – Erdútka bola vybudovaná s celkovou 

dĺţkou 10,5 km. Spojením vznikla nová trať z Oščadnice do Lokce s udávanou dĺţkou 61 

km, ktorá s odbočkami dosiahla maximálny rozsah viac ako 100 km [11]. 

 

V súčasnosti je z Kysucko - oravskej lesnej ţeleznice zachovaný úsek  Kubátkovia - 

Tanečník  o dĺţke 11 km. Trať je rozdelená na 2 časti pod správu Kysuckého múzea a pod 
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správu Oravského múzea. Kysucké múzeum riadi 8 km úsek Kubátkovia – po najvyšší bod 

ţeleznice (sedlo Beskyd) v nadmorskej výške 940 m na rozhraní Kysúc a Oravy. Oravské 

múzeum má pod správou iba 3 km úsek z najvyššieho bodu ţeleznice (sedlo Beskyd) po 

Tanečník [18]. 

 

Spojovací úsek podlieha rekonštrukcii a od roku 2012 bude obnovené spojenie Kysucko – 

oravskej lesnej ţeleznice, tak ako tomu bolo v minulosti [12].  

 

 

Obrázok 2: Mapa udrţiavaných a zaniknutých častí trate Kysucko – oravskej lesnej ţeleznice Zdroj: [52] 

2.1.1. Historická lesná úvraťová ţeleznica (HLÚŢ) 

HLÚŢ tvorí súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici v časti Vychylovka. Cieľom 

múzea je poskytnutie náznakovej rekonštrukcie historickej sídelnej krajiny, tzv. model 

historického ţivotného prostredia kysuckej dediny z obdobia druhej polovice 19. stor. 

a prvej polovice 20. stor.  V areáli múzea sa nachádzajú objekty ľudovej architektúry, ktoré 

boli prenesené z dnes uţ neexistujúcich obcí Riečnica a Harvelka, ktoré zanikli z dôvodu 

výstavby vodnej nádrţe Nová Bystrica. Sú to objekty ako zrubové obytné domy, obytné 

domy s maštaľami a stodolami. Z technických stavieb majú zastúpenie vodný mlyn a píla z 

obce Klubina a zo sakrálnych stavieb je zastúpená kaplnka Panny Márie z obce Zborov nad 

Bystricou [20]. 

 



Lucia Kuricová: Lesné ţeleznice a ich turistický potenciál 

2011   6 

 

 

Obrázok 3: Mlyn a píla z Klubiny prenesené do 

MKD  

Zdroj: vlastný archív, 2010 

 

Obrázok 4: Kaplnka Panny Márie prenesená do 

MKD  

Zdroj: vlastný archív, 2010 

 

HLÚŢ je múzejnou ţeleznicou, ktorá prechádza cez areál Múzea kysuckej dediny. 

V minulosti jej hlavnou úlohou bola uţ spomínaná preprava dreva. V súčasnosti poskytuje 

dokumentačno - prezentačné informácie z dejín lesnej a ţelezničnej prepravy. Je to 

ojedinelá technická kultúrna pamiatka predstavujúca jednu z dvoch zachovaných 

a prevádzkovaných ţelezníc v Európe [18]. 

 

Začatím riadnej prevádzky začala HLÚŢ plniť i prepravnú funkciu.  Prepravuje 

návštevníkov z počiatočnej stanice Skanzen. Inventár HLÚŢ zahrňuje historické parné 

a motorové rušne, vozne a iné vozidlá [14]. 

 

Múzeum kysuckej dediny sa nachádza v regióne Kysuce, ktoré hraničia na západe 

s Českou republikou a na severe s Poľskom.  

 

 

Obrázok 5: Historická lesná úvraťová ţeleznica Zdroj: vlastný archív, 2010 
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2.1.2. Oravská lesná ţeleznica (OLŢ) 

Lesná ţeleznica je súčasťou Oravského múzea P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Táto 

múzejná ţeleznica je úsekom Kysucko – oravskej lesnej ţeleznice od najvyššieho bodu 

(sedlo Beskyd) do stanice Tanečník.  

 

Ţeleznica je otvorená pre širokú verejnosť iba od jari roku 2008. Návštevníci majú 

k dispozícií i expozíciu, ktorá popisuje históriu vzniku a prevádzky ţeleznice a popis 

súčasného vyuţitia ţeleznice [13]. 

 

 

Obrázok 6: Rušeň rady DH 100 na OLŢ 

Zdroj: [13] 

 

Obrázok 7: Tabule popisujúce OLŢ 

Zdroj:[13]

  

Ţeleznica sa nachádza v obci Oravská Lesná, ktorá leţí v regióne Orava, na rozhraní 

Oravy, Kysúc a Poľska.  

 

Obrázok 8: Oravská lesná ţeleznica Zdroj: [13] 
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2.2.  Čiernohronská ţeleznica (ČHŢ) 

Úzkorozchodná ţeleznica patrila medzi najdlhšie a najvýznamnejšie ţeleznice. Dostala 

prezývku „Kráľovná lesných ţelezníc“ aj vďaka zasadeniu do nádhernej prírodnej scenérie 

krajiny Čierneho Hrona.  

 

Dĺţka hlavného traťového úseku Hronec – Čierny Balog bol 10,7 km, na ktorý postupne 

nadväzovali ďalšie vetvy do väčšiny dolín a ich celková dĺţka dosiahla aţ 132 km [10]. 

 

Turistické vláčiky premávajú po obnovenej trati Chvatimech – Vydrovo, čo je trasa, ktorá 

má 16 km a je moţné nastúpiť vo všetkých staniciach a zastávkach na trati [14]. 

 

Čiernohronskú lesnú ţeleznicu nájdeme v Čiernom Balogu, kde od roku 1995 je jej 

majiteľom a prevádzkovateľom miestne zdruţenie obcí - Mikroregión Čierny Hron. 

Prevádzkovateľom a dopravcom je od roku 2001 nezisková organizácia Čiernohronská 

ţeleznica [25]. 

 

 

Obrázok 9: Mapa Udrţiavaných a zaniknutý častí trate Čiernohronskej lesnej ţeleznice Zdroj: [52] 
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Múzeum lesnej ţeleznice bolo zriadené  v priestoroch stanice v Čiernom Balogu a vo 

Vydrovskej doline môţeme navštíviť lesnícke múzeum v prírode - Lesnícky skanzen [11]. 

 

 

Obrázok 10: Lesnícke múzeum Čierny Balog Zdroj: [3] 

 

ČHZ nájdeme v regióne Horehronie, ktorý sa nachádza v Banskobystrickom kraji v strede 

Slovenska.  

 

 

Obrázok 11: Čiernohronská lesná ţeleznica Zdroj: Radim Škopec, 2010 
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2.3. Povaţská lesná ţeleznica (PLŢ) 

Úzkokoľajka Liptovský Hrádok – Liptovská Teplička spadala v minulosti k najväčším 

a najkrajším lesným ţelezniciam na Slovensku. Hlavná trať merala 42 km, avšak so 

všetkými odbočkami dosiahla dĺţku aţ 107 km. Momentálne nie je prevádzka na ţeleznici 

moţná, pretoţe v minulosti došlo k demontáţi trate [14].  

 

 

Obrázok 12: Mapa Udrţiavaných a zaniknutých častí trate Povaţskej lesnej ţeleznice Zdroj: [52] 

 

PLŢ (časti bývalej trate spolu s vozňami a rušňami) sa premiestnila do areálu Múzea 

liptovskej dediny v Pribyline, kde bola vybudovaná statická expozícia Povaţskej lesnej 

ţeleznice aj s časťou obsluţnej trate [11].  

 

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline ponúka návštevníkom expozície tradičného 

spôsobu  ţivota a zamestnania rôznych sociálnych vrstiev ľudí Liptova v minulosti. 

Objekty drevenej ľudovej architektúry pochádzajú najmä z dedín, ktoré zanikli z dôvodu 

zatopenia a vybudovania  vodnej priehrady Liptovská Mara [30]. 



Lucia Kuricová: Lesné ţeleznice a ich turistický potenciál 

2011   11 

 

 

Obrázok 13: Ţelezničné depo v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline  Zdroj: [11] 

 

Múzeum liptovskej dediny je umiestnené v regióne Liptov, ktorý leţí v severnej časti 

stredného Slovenska.  

 

 

Obrázok 14: Osobný vlak s lokomotívou odchádza zo stanice Teplička – Kráľova hoľa  Zdroj: [6] 
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3. História budovania a prevádzky vybraných ţelezníc 

V 14. – 15. stor. zaberali lesy na území dnešného stredného Slovenka takú veľkú plochu, 

ţe pomerne malý počet vtedajšieho obyvateľstva nemal o drevo z lesov núdzu. Drevo bolo 

vyuţívane na stavbu obydlí, na ohrev a výrobu náradia. Lesné bohatstvo sa sústavne 

vyuţívalo v banských oblastiach na výdrevu baní a na výrobu dreveného uhlia pre huty 

[15]. 

 

Maximilián II stanovil vo svojom banskom poriadku v roku 1573 povinnosť zásobovať 

bane drevom z okolitých lesov. V tom čase uţ huty predstavovali primitívne priemyselné 

centrá, do ktorých drevo bolo prepravované i zo vzdialenejších oblastí. S rozvojom 

hutníctva rástla spotreba dreva a dreveného uhlia. Keďţe drevené uhlie je ľahšie ako 

drevo, tak ho uhliari vypaľovali priamo v lesoch a bolo povozmi prepravované po 

uhoľných cestách [8]. 

 

Drevo zo vzdialenejších miest sa dopravovalo po vodných tokoch a to z dôvodu, ţe drevná 

hmota je ľahšia ako voda.  Avšak na niektorých miestach neboli vodné toky a preto sa na 

prepravu dreva budovali vodné šmyky – tajchy, ktoré boli zásobované vodou z umelých 

nádrţí.  

  

V prvej polovici 19. stor. došlo k rozmachu techniky. Vo všetkých odvetviach výroby sa 

presadila sila parného stroja a prudký rozvoj priemyslu, dopravy a obchodu nadobudol 

väčšie tempo. Výrazné zmeny sa prejavili po vybudovaní normálne rozchodových ţelezníc 

pribliţne od 70. rokov 19. stor. Tieto zmeny ovplyvnili drevársky priemysel 

prostredníctvom parných píl, ktoré dovoľovali lacnejšie spracovať zvýšené mnoţstvo dreva 

[8]. 

 

Obrázok 15: Vlak naloţený drevom Zdroj: [18] 
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V lesníckom priemysle sa práve parný stroj v podobe lokomotív lesných ţelezníc stal 

neodmysliteľnou súčasťou prepravy dreva z lesov na desiatky rokov. Lesné ţeleznice plnili 

viacero funkcií. Nielenţe sprístupňovali ťaţko dosiahnuteľné lesné komplexy 

a umoţňovali racionálnu ťaţbu dreva, ale boli aj lacným dopravným prostriedkom 

nezávislým od počasia, ktorý bol schopný prevádzky po celý rok. Taktieţ pomáhali aj pri 

likvidácií lesných kalamít a poţiarov [15]. 

 

Je veľmi ťaţké určiť presne rok a miesto vzniku prvej lesnej ţeleznice na Slovensku. 

V počiatkoch vznikli lesné ţeleznice úpravou vozových ciest. Postupom času nadobudli 

významné postavenie v preprave dreva, čomu nasvedčuje fakt, ţe od roku 1872 sa na 

Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici vo 4. ročníku študijného oboru Lesné 

inţinierstvo prednášal 5 hodín týţdenne vyučovací predmet „Stavba ţelezníc a mostov“. 

Uţ v tej dobe si štát, ktorému patrila veľká časť lesov, uvedomoval význam ţelezníc pre 

lesníctvo [10]. 

 

Prelom 19. a 20. stor. povaţujeme za začiatok spôsobu dopravy v slovenskom lesníckom 

priemysle. Ako jednu z prvých lesných ţelezníc udávame Ľubochnianskú lesnú ţeleznicu, 

ktorá pouţívala ako pohonnú energiu elektrický prúd. V súčasnosti však uţ neexistuje. 

Keďţe v počiatkom 20. stor. stúpol dopyt po drevnej surovine a slovenské lesy ponúkali 

obrovské zásoby dreva, tak sa aj sieť lesných ţelezníc začala postupne rozširovať [1]. 

 

 

Obrázok 16: Elektrická lokomotíva Ganz na Ľubochnianskej lesnej ţeleznici  Zdroj: [6] 
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Sieť sa po vzniku Československej republiky rozšírila i o oblasť Podkarpatskú Rus, ktorá 

bola k republike pripojená v rokoch 1919 – 1939. V tejto oblasti bolo postavených mnoho 

úzkorozchodných ţelezníc prevádzkovaných Československými štátnymi dráhami [2]. 

 

Obdobie stagnácie výstavby lesných ţelezníc začalo v 30. rokoch minulého stor., pretoţe 

sieť bola natoľko rozsiahla (hoci bola nespojitá), ţe vyhovovala potrebám lesníckeho 

a drevárskeho priemyslu.  V niektorých oblastiach dokonca dochádzalo k rušeniu ţelezníc 

kvôli vyťaţeniu dreva v dostupnej oblasti. Koniec 40 a začiatok 50. rokov sa prejavuje 

enormným rušením ţelezníc z dôvodu rozvoja cestnej dopravy, ktorá ponúkala dostupnejší 

spôsob získavania dreva z lesov [20]. 

3.1. História budovania a prevádzky Kysucko – oravskej lesnej 

ţeleznice 

História Kysucko – oravskej lesnej ţeleznice začína v rokoch 1915 – 1918, kedy dve firmy 

začali budovať túto lesnú ţeleznicu nezávisle od seba a tým vznikli 2 vetvy, ktoré boli 

neskôr spolu prepojené [8].  

 

Kysuckú časť trate Oščadnica - Chmúra budovala viedenská firma Aktiengesselschaft für 

Mühlen und Hollzindustrie, ktorá odkúpila v roku 1914 exploatačné právo na dobu 10. 

rokov na lesy v oblasti Východných Kysúc od grófa Karelyiho. Firma neskôr odkúpila lesy 

úplne. Oravská časť trate bola budovaná Oravským komposesorátom so sídlom v 

Oravskom Podzámku [4]. 

 

Firma Aktiengesselschaft für Mühlen und Hollzindustrie dostala stavebné povolenie na 

výstavbu ţeleznice po vykonaní verejnosprávnej pochôdzky dňa 17.12.1914 v ústnej forme 

s následným potvrdeným výnosom uhorského ministerstva obchodu č. 18 650/ III – 1915. 

Počiatok budovania ţeleznice datujeme od roku 1915 a uţ po niekoľkých rokoch dala 

Aktiengesselschaft für Mühlen und Hollzindustrie lesy a LŢ do prenájmu Akciovej 

spoločnosti pre zuţitkovanie dreva v Čadci, ktorá sa stala aj vlastníkom niektorých častí 

trate [20].  
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Oravský komposesorát vykonal administratívnu pochôdzku plánovanej trasy dňa 3. 

a 4.4.1914 a následne bola vybudovaná trasa Erdútka – Lokca. Pri budovaní Oravskej 

lesnej ţeleznice boli na prácu vyuţívaní talianski vojnoví zajatci [19]. 

 

Výhodnejšie postavenie mala Kysucká LŢ, pretoţe z cieľovej stanice v drevosklade parnej 

píli v Oščadnici bolo moţné napojenie na Košicko – bohumínsku ţeleznicu a tým bolo 

umoţnené priame prepravovanie dreva k stanici normálnerozchodnej ţeleznice. Oravská 

lesná ţeleznica doposiaľ nemala ţiadne spojenie s verejnou ţeleznicou a následná preprava 

dreva počas letných mesiacov, kedy došlo k zníţenie stavu vody v rieke Biela Orava, bola 

obmedzovaná. Z tohto dôvodu Oravský komposesorát vydal rozhodnutie s cieľom 

vybudovať spojovaciu ţeleznicu s ktorou by sa napojili na Kysuckú LŢ a tým získať 

prístup na štátnu ţeleznicu [20].   

 

Spojovací úsek Chmúra – Erdútka bol budovaný v rokoch 1925 – 1926 a prepojil Kysuckú 

a Oravskú LŢ . Prepojením vznikla unikátna horská trať s 5 úvraťami [16]. 

 

Po spojení Kysuckej a Oravskej lesnej ţeleznice zostali vlastnícke práva na oboch 

ţelezniciach zachované a od roku 1930 sa nájomcom a prevádzkovateľom celej Kysucko – 

oravskej ţeleznice stala Akciová spoločnosť pre zuţitkovanie dreva v Čadci [18]. 

 

Z prevádzkového hľadiska bola trať rozdelená na 4 úseky. Vlaky prepravovali drevo 

štafetovite na úsekoch: Oščadnica – Chmúra (vypravované 1 – 2 vlaky denne), Chmúra – 

Tanečník (1 vlak denne), Zákamenné – Tanečník (1 – 2 vlaky denne), Zákamenné – Mútne 

(1 vlak denne). Najnáročnejší na prepravu dreva bol úsek Chmúra – Tanečník, kde 

v úvraťovej časti bolo náročné stúpanie [19]. 

 

Úvraťový spôsob jazdy prekonával prevýšenie 217, 69 m cik - cakovytým spôsobom. Do 

stanice Chmúra prišiel rušeň v čele vlaku, z Chmúry do 1. úvrate tlačil rušeň vozne pred 

sebou, z 1. do 2. úvrate ťahal rušeň vozne za sebou z 2. do 3. úvrate ich tlačil pred sebou, 

z 3. úvrate do sedla išiel rušeň v čele vlaku. Stanica Beskyd bola dvojkoľajná, čo 

umoţnilo, aby ďalej na Tanečník ťahal rušeň vozne za sebou [19]. 
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Preprava osôb na trati nebola povolená bez súhlasu riaditeľstva. Riaditeľstvo povoľovalo 

prepravu úradníkov a zamestnancov komposesorátu a na základe zvláštneho povolenia sa 

mohli prepravovať zamestnanci tých firiem, ktoré kúpili od komposesorátu drevo [20]. 

 

Objem prepravovanej drevnej suroviny sa líšil. Oblasť povodia Bielej Oravy poskytovalo 

najviac dreva v roku 1927, kedy sa prepravilo celkovo 142 121 m
3
 dreva. Najväčší objem 

prepravy drevnej suroviny dosiahla Kysucko – oravská lesná ţeleznica za rok 1953 , kedy 

prepravila celkom 81 034,42 t [18]. 

 

Postupom času sa prevádzka ţeleznice stala ekonomicky nevýhodná z dôvodov ako napr.  

schátralý stav a zvýšené náklady na opravu, rozvoj cestnej automobilovej dopravy, zlé 

poveternostné podmienky znemoţňujúce plnenie plánu, odďaľovanie lesných porastov od 

hlavného ťahu trate a iné [10].   

 

Prevádzka na KOLŢ bola oficiálne ukončená 31.12.1971 a ţeleznica bola postupne 

demontovaná . Z pôvodných viac ako 110 km je prevádzkovaný len úsek 8 km Chmúra – 

Beskyd – Tanečník, ktorý bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku [1]. 

 

3.2. História budovania a prevádzky Čiernohronskej ţeleznice 

Preprava dreva z čiernohronských dolín sa zabezpečovala plavením po rieke Čierny Hron, 

od ktorej sa upustilo najmä z ekonomických dôvodov. Ako nové riešenie na prepravu 

nariadilo Ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti v roku 1898 Riaditeľstvu štátnych 

lesov v Banskej Bystrici vypracovať návrh na výstavbu lesnej ţeleznice. V roku 1901 bol 

predloţený návrh  a v tom istom roku sa začalo aj s trasovanie lesnej ţeleznice z Hronca do 

Čierneho Baloga [10]. 

 

Výstavba hlavného úseku Hronec – Čierny Balog bola zahájená v roku 1908  a postupne sa 

budovali ďalšie vetvy ţeleznice aţ celková dĺţka ţeleznice dosiahla 132 km [4]. 

 

Výstavba hlavného traťového úseku Hronec – Čierny Balog bola zadaná súkromným 

podnikateľom a ostatné úseky boli budované vo vlastnej réţií štátnych lesov. Počas 
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výstavby našlo zamestnanie aţ 300 robotníkov najmä v období hospodárskej krízy, keď 

bola veľká nezamestnanosť [8]. 

 

Keďţe ţeleznica nemala prípoj na verejnú ţeleznicu, bola vystavaná vlečka odbočujúca 

z miestnej dráhy Podbrezová – Tisovec v dnešnej zástavke Chvatimech, ktorá šla paralelne 

s úzkorozchodnou ţeleznicou do Hronca. Tam bolo zriadené 400 m dlhé prekladisko dreva 

z úzkorozchodných na normálnerozchodové vagóny. Prevádzka na 1,5 km vlečke bola 

zahájená od 1.9.1910 [17]. 

 

Organizácia a prevádzka na ČHZ bola podobná ako na ostatných lesných ţelezniciach na 

Slovensku. Vlaky premávali štafetovite a z prípojných a odbočných tratí sa drevo dováţalo 

do staníc hlavnej trati a odtiaľ na miesto spracovania [8]. 

 

Denne na ţeleznici premávalo 7 parných lokomotív, ku ktorým neskôr pribudli aj 3  

diesel – hydraulické lokomotívy [25]. 

 

Drevo sa prepravovalo z lesov na pílu Štiavnička alebo do Čierneho Balogu, alebo uţ na 

spomínanú prekládkovú stanicu v Hronci.  Od roku 1927 do roku 1962 bola umoţnená aj 

verejná osobná doprava [10]. 

Lesná ţeleznica pomáhala pri odstraňovaní dreva po lesných kalamitách v rokoch 1927 – 

1929 a prepravila 260 000 m
3
 dreva a po napadnutí lesa kôrovcom prepravila aţ 330 000 

m
3
 dreva.  V čase plnej prevádzky bola priemerná ročná kapacita dreva a reziva 220 000 

m
3
 [8]. 

 

Koniec Čiernohronskej lesnej ţeleznice povaţujeme od polovice 60. rokov, kedy odbočky 

i kmeňová trať boli rýchlo likvidované. Nakoniec ostala len pôvodná trať Hronec – Čierny 

Balog s niekoľkými kilometrovými úsekmi na oboch koncoch. Na konci roku 1982 došlo 

k ukončeniu prevádzky a zachovaný zvyšok trate je dnes vyuţívaný pre turistickú dopravu 

[1]. 
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3.3. História budovania a prevádzky Povaţskej lesnej ţeleznice 

Lesy v oblasti Čierneho Váhu sa rozprestierajú na severnej strane východnej časti Nízkych 

Tatier a zaberajú plochu pribliţne 30 000 hektárov. Drevná surovina bola splavovaná do 

Liptovského Hrádku po úprave vodných tokov, najmä riečok Ipoltica, Dikula, Ţdiar, 

Benkovský potok, hlavného toku Čierného Váhu. Po vystavaní vodných nádrţí sa drevo 

prepravovalo pltením do píly v Liptovskom Hrádku [10]. 

 

Administratívno – správna pochôdzka po určenej trase budúcej ţeleznice bola vykonaná na 

základe výnosu uhorského Ministerstva obchodu a priemyslu č. 67 711/1912. O rok neskôr 

sa vydalo stavebné povolenie na prvú časť trate a na druhú časť trate aţ v roku 1916 [8]. 

 

Majiteľ Povaţskej lesnej ţeleznice bol Uhorský štátny lesný úrad v Liptovskom Hrádku, 

ktorý poveril výstavbou trate staviteľskú firmu Magyar Belga. Firma vybudovala všetky 

najťaţšie úseky s ruskými, srbskými a talianskymi vojnovými zajatcami  [15]. 

 

PLŢ bola napojená na Košicko – bohumínsku ţeleznicu, po ktorej sa drevo ďalej 

prepravovalo [32]. 

 

Počas Slovenského národného povstania zohrala ţeleznica významnú úlohu. V smere 

Kráľová Lehota – Čertovica vybudovali povstalecké jednotky Druhé obranné postavenie. 

Nemci poznali strategický význam ţeleznice a preto ju niekoľko krát odstreľovali. 

V januári v roku 1945 počas ústupu Nemcov pred Sovietskou armádou a 1. 

Československým armádnym zborom vyviezli po lesnej ţeleznici do Niţného Chmelinca 

nové stroje pre pílu v Liptovskom Hrádku [10]. 

 

Ďalej odsunuli 5 parných rušňov, jediný osobný vozeň a dva kryté nákladné vozne. 

Partizáni zničili ţelezničné mosty v Úţavách a na Čiernom Váhu, aby fašisti neboli 

schopní nič odvliecť. Po oslobodení boli vystavané nové provizórne mosty a aby mohla 

preprava dreva pokračovať [15]. 

 

Keďţe ţeleznica mala dobrý technický stav, bola na nej povolená aj osobná doprava. Od 

roku 1928 sa na nej prepravovali nielen lesní robotníci, ale aj obyvatelia okolitých 
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horských osád a obcí, ktorí boli prepravovaný na úseku Liptovská Teplička – Liptovský 

Hrádok. Pravidelná osobná doprava premávala 3 krát v týţdni a nepravidelná osobná 

doprava premávala výnimočne [8]. 

 

Ţeleznica prepravovala drevnú surovinu z bývalých štátnych lesov Svarín, Čierny Váh, 

Liptovská Teplička a Maluţina a po roku 1948 bolo drevo dováţané aj z priliehajúcich 

urbárskych lesov. Priemerné ročné mnoţstvo preváţaného dreva bolo 100 000 m
3
 

a v kalamitných rokoch sa mnoţstvo vyšplhalo aţ na 150 000 m
3 

 [10]. 

 

Po rokoch začala ťaţba klesať, náklady na údrţbu trate sa zvyšovali a doprava začala byť 

nerentabilná. Do popredia sa dostala modernejšia automobilová preprava a niektoré časti 

trate sa zrušili. V roku 1970 sa uţ uvaţovalo o zrušení celej lesnej ţeleznice a bol 

vypracovaný návrh na vyhlásenie Povaţskej ţeleznice za technickú pamiatku. Všetky časti 

trate boli však demontované najmä z dôvodu budovania vodného diela na Čiernom Váhu, 

ale mobilné zariadenie bolo sústredené do Liptovského Hrádku [15]. 
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4. Technické aspekty traťového zvršku a vozového parku 

Lesné ţeleznice sa v Rakúsko – Uhorsku najčastejšie budovali s  úzkym rozchodom 760 

mm, ktorý sa lepšie prispôsoboval terénu a znamenal niţšie stavebné náklady pri budovaní. 

Rozchod bol aj schopný zabezpečiť, aby prepravná kapacita pouţiteľných jednotiek bola 

prijateľne veľká, pre potreby lesníckeho priemyslu. Ţeleznice dosahovali rôznu dĺţku 

a technickú dokonalosť podľa potrieb miestneho priemyslu [1].  

 

 

Obrázok 17: Úzky 760 mm rozchod koľají vo Vychylovke  Zdroj: Janka Berešová, 2008 

4.1.  Stavebno – technické parametre lesných ţelezníc 

Trasy lesných ţelezníc záviseli na viacerých faktoroch. Uţ bolo spomenuté tvar terénu 

a nízke stavebné náklady. Medzi ďalšie faktory patrili: štruktúra a únosnosť podkladových 

materiálov, hladina spodnej vody, mnoţstvo a druh zráţok, najvyššia hladina vodných 

tokov...[21]. 

 

Bolo nutné i zohľadniť moţnosti ťaţby a odbytu vyťaţeného dreva (druh, kvalita, 

mnoţstvo, sortiment), majetkovo – právne vzťahy (vlastníctvo pozemkov), technické 

podmienky na výstavbu a prevádzku, rentabilitu. Taktieţ sa výstavba a prevádzka lesných 

ţelezníc musela podriaďovať zákonmi, vydanými predpismi a nariadeniami. Oni určovali 

otázky bezpečnosti prevádzky a zodpovednosti vlastníka voči postihnutým [15].  
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Obrázok 18: Prevrátená lokomotíva č.5 na ČHZ  Zdroj: [17] 

 

Všetky tieto činitele sa odráţali v smerových a sklonových pomeroch na budovanie tratí. 

Postupom času sa medzné hodnoty jednotlivých parametrov menili. Spodná hranica 

veľkosti polomerov oblúkov bol povaţovaný rádius o hodnote R= 40 m, poprípade R= 50 

m, ale výnimočne bolo pripúšťaný i R= 30 m [20].  

 

Na hlavných častiach trate bolo prípustné stúpanie 20‰ aţ 30 ‰. Na vedľajších častiach 

trate, ale často i na kratších úsekoch hlavnej trate bolo stúpanie väčšie, i nad 50 ‰. 

Zvýšené stúpanie vyţadovalo osobitné bezpečnostné opatrenia z dôvodu nakladania dreva 

nielen zo staníc, ale aj priamo na trati. Takéto opatrenia sa stanovovali v protokole 

o administratívno – správnej pochôdzke [8]. 

 

So smerovými a sklonovými pomermi tratí súvisela aj výstavba umelých stavieb. Bolo 

nevyhnutné vystavať celý rad priepustkov, nadjazdov, mostov, oporných múrov... 

Zaujímavé boli napr. drevený most v Novej Bystrici, oceľové oblúkové mosty cez rieku 

Váh pri Liptovskom Hrádku a cez rieku Čierny Hron pri Hronci, ale i veľký roštový most 

s betónovými piliermi pri Krásne nad Kysucou [21]. 

 

Zloţenie ţelezničného zvršku bol rôznorodý. Vzhľadom na výšku osového tlaku 

(maximálne 6 t na os) bola minimálna hrúbka štrkového lôţka pod úloţnou plochou 

podvalov 12 – 15 cm. Pouţívané koľajnice boli širokopatkové, ale ľahšie ako koľajnice 

ţelezníc s normálnym rozchodom. V tabuľke 1 sú uvedené parametre najrozšírenejších 

koľajníc [8]. 
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Tabuľka 1: Technické parametre koľajníc 

Koľajnice 

Váha 12,2 kg/m 

´Dĺţka 8 m – 9 m 

Váha v 20. a 30. rokoch 20. stor. 16,5 kg/m a 18,3 kg/m 

Zdroj: [21] 

 

Dôleţitou súčasťou ţelezničného zvršku sú podvaly. Stavebné podmienky limitovali ich 

tvar, rozmery a druh dreva, ktorý bol pouţitý. Na lesných ţelezniciach boli pouţité 

podvaly typu IV z tvrdého väčšinou dubového dreva, výnimočne i bukové drevo [21]. 

 

Tabuľka 2: Technické parametre podvalu IV. typu 

Podval IV. typu 

Dĺţka 1,6 m 

Šírka spodnej úloţnej plochy 20 cm 

Šírka hornej plochy 14 cm 

Výška 13 cm 

Zdroj: [21] 

 

 

Obrázok 19: Podvaly na Čiernohronskej lesnej ţeleznici Zdroj: Radim Škopec, 2010 

4.2. Lokomotívny a vozňový park 

Vybavenie lesných ţelezníc vozidlami bolo pre správne fungovanie prevádzky rovnako 

dôleţité ako ich výstavba. Rozhoduje o efektívnom ekonomickom vyuţití, ktoré ţeleznica 
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svojou prevádzkou prináša vlastníkovi. Ponuka hnacích a hnaných vozidiel bola široká 

a záleţalo predovšetkým na vlastníkovi, ktorým vozidlám dal prednosť. Pri nákupe 

vozového parku zo zahraničia musel mať vlastník štátom vydané úradne povolenie na 

nákup. Často sa stávalo, ţe niekoľko lokomotív bolo v priebehu rokov prevzatých od iných 

vlastníkov. Dokonca bolo beţné, ţe lokomotívy „putovali“ po niekoľkých ţelezniciach, či 

uţ prevodom, alebo ako výpomoc.  

4.2.1. Lokomotívny park 

Z obdobia parnej prevádzky rozdeľujeme lokomotívy do 2 skupín a to: lokomotívy od 

maďarských výrobcov a lokomotívy od nemeckých výrobcov. Aţ oveľa neskôr zasahujú 

do prevádzky úzkorozchodné lokomotívy československej výroby [21]. 

 

Ako jediný výrobca ţelezničných hnacích vozidiel v Maďarsku bola firma Magyar Királyi 

Allamvasutak Gépgyára Budapest v Budapešti, ktorá produkovala 35 typov 

úzkorozchodných parných rušňov v rokoch 1876 aţ 1917. Dodávky rušňov sa 

uskutočňovali na priame objednávky od vlastníkov ţelezníc, alebo prostredníctvom 

dodávateľských firiem [8]. 

 

Avšak najpočetnejšou skupinou na slovenských lesných ţelezniciach boli nemecké 

lokomotívy a to od firiem: Orenstein und Koppel, Krauss a Henschel. Z menšieho 

zastúpenia bola lokomotíva od firmy Jung a z rakúskych lokomotív bola pouţitá 

lokomotíva od firmy Siegel.  

Na prelome 20. a 30. rokov začala ČKD Praha produkovať parné rušne, ktoré síce mali 

malú adhéziu, ale i napriek tomu spoľahlivo slúţili na tratiach [15]. 

4.2.2. Vozňový park 

Významné pre prepravu dreva bol nielen lokomotívny, ale aj vozňový park. Základ 

vozňového parku tvorili vţdy vozne nákladné, ktorých konštrukcia bola veľmi jednoduchá, 

ale na svoju dobu moderná. Najväčšie zastúpenie mali dvojosové oplenové vozne, ktoré 

boli spojené medzi sebou dlhým drevom do dvojíc a tvorili vozne pre prepravu dlhého 

dreva. Často mali plošinu pre sprievodcu- brzdára a ručnú vretenovú špalíkovú brzdu [21]. 
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Kôry, piliny a iný odpad sa preváţal v krytých vozňoch a rezivo sa preváţalo 

v plošinových vozňoch. Ďalšiu skupinu tvorili vozne sluţobné, slúţiace pre potreby 

vlakového personálu a vozne osobné pre verejnú osobnú dopravu [15]. 

 

Všetky vozidlá vozňového parku sa vyskytovali v rôznych obmenách, pretoţe sa zvyčajne 

postavili vo vlastných dielňach, alebo to boli vozne z vyradených električkových prívesov 

[8].  

 

 

 

Obrázok 20: Lokomotíva s 2 drevom naloţenými 

oplenmi na KOLŢ 

Zdroj: [19] 

 

Obrázok 21: Lokomotíva s drevom naloţeným 

plošinovým vozňom a oplenmi na ČHZ 

 Zdroj: [17] 

4.3. Stav rušňového parku v roku 1952 

V prvej polovici 50. rokov 20. stor. bol dosiahnutý vrchol v celkovej dĺţke tratí a v objeme 

prepravy dreva. Koľajové vozidlá LŢ boli najviac vyťaţené v prvých rokoch 2. polovice 

20. stor. V roku 1952 premávalo na slovenských lesných ţelezniciach celkovo 68 hnacích 

vozidiel z toho 47 parných, 3 elektrické a 18 motorových. Z hnaných vozidiel bolo 

vedených 2241 vagónov, z toho 2231 nákladných (2027 oplenových, 132 plošinových, 65 

vysokostenných a 7 zakrytých) a 10 osobných [18]. 

 

V tabuľke 3 uvádzam zoznam parných a v tabuľke 4 zoznam motorových vozidiel 

vybraných 3 lesných ţelezníc z roku 1952. 
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Tabuľka 3: Parné rušne na ţelezniciach v roku 1952 

Názov 

LŢ 

Rušne 

Parné (výrobné číslo/rok výroby) Počet 

KOLŢ 

Máv 4281/1916, Máv 4282/1916,  

Krauss M. 7197/1916, Krauss M. 8070/1927,  

Henschel 20615/1926, ČKD 2135/1946, 

ČKD 1543/1930, ČKD 1441/1928, 

O&K 7063/1915, Sigl 4718/1907   

10 

ČHŢ 

Máv 2282/1909, Máv 2819/1911,  

Mávag 5277/1942, ČKD 1544/1930, 

 ČKD 2609/1948, ČKD 2611/1948, 

 O&K 11042/1925 

7 

PLŢ 

Máv 4280/1916, Mávag 5278/1942, 

 Máv 4279/1916, O&K 5855/1912,  

 O&K 9424/1920 

5 

 Zdroj: [18] 

 

Tabuľka 4: Motorové rušne na ţelezniciach v roku 1952 

Názov 

LŢ 

Rušne 

Motorové (výrobné číslo/rok výroby) Počet 

KOLŢ Deutz 4260/1939, Stavostroj 12484/1951 2 

ČHŢ Berliner M. 10345/1930 1 

PLŢ O&K- /1926 1 

Zdroj: [18] 

4.4. Lokomotívny a vozňový park Kysucko – oravskej lesnej ţeleznice 

Za celú existenciu KOLŢ patrili do parku hnacích vozidiel jednak parné, ako aj motorové 

rušne. Prvé parné lokomotívy od firmy MÁV v Budapešti boli vyrobené v roku 1916 (výr. 

čísla - 4281, 4282) [21]. 

 

Najťaţšia a najvýkonnejšia lokomotíva parného typu, bola lokomotíva Horno I vyrobená 

firmou Henschel v roku 1926. Lokomotíva bola evidovaná pod výrobným číslom - 20615.. 

Pouţívala sa na najobťaţnejšom úseku trate. Ďalší typ lokomotívy vyrobila firma Krauss 

v roku 1927 [10]. 
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Tabuľka 5: Technické parametre parných rušňov na Kysucko – oravskej lesnej ţeleznici 

Parný rušeň 

Výrobné číslo/ 

Označenie 
20615/ - 4281/ O.P.1 8070/ - 

Rok výroby 1926 1916 1927 

Výrobca Henschel Máv 
Krauss 

München 

Tlak pary (MPa) 1,2 1,4 1,4 

Priemer kolies 

(mm) 
720  650  680  

Váha prázdneho 

rušňa (t) 
17,6  13,1  18,5  

Sluţobná váha (t) 23,3  17,6  21,7  

Zdroj: [19] 

 

 

Obrázok 22: Lokomotíva Henschel 20615/1926 

Zdroj: [18] 

 

Obrázok 23: Rušeň Máv 4281/1916  

Zdroj: [18] 

 

Obrázok 24: Lokomotíva Krauss München 8070/1927 Zdroj: [6] 
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V inventári nachádzame i motorové rušne, ktoré boli určené najmä na posun. Boli to: 

motorový rušeň od firmy Deutz z roku 1939 (výr.číslo - 4260), a motorový rušeň od firmy 

Stavostroj z roku 1951 (výr. číslo - 12484) [8]. 

 

Počet vozňov na lesnej ţeleznici nebol ustálený a menil sa podľa objemu ťaţby dreva. 

Vozňový park tvorili nákladné (napr. oplenové podvozky), plošinové, pomocné, osobné 

a sluţobné vozne [18]. 

 

 

Obrázok 25: Elegantná Škoda 1201 na oravskej 

časti trate  

Zdroj: [6] 

 

Obrázok 26: Motocyklová drezína Jawa neďaleko 

Vychylovky  

Zdroj: [6] 

 

4.5. Lokomotívny a vozňový park Čiernohronskej  ţeleznice 

Pôvodný rušňový park ČHŢ tvorili 3 parné rušne s radovým označením U 34.9, ktoré boli 

vyrobené v Budapešti. Z 3 rušňov sa zachoval iba 1 (výr. číslo - 2282) a ten bol prevezený 

do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke [20]. 

 

Celkovo boli na ČHŢ dodané 4 trojnápravové tendrové rušne radu C 760/90d radového 

označenia U 35.9 [17]. 
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Tabuľka 6: Technické parametre parných rušňov na Čiernohronskej lesnej ţeleznici 

Parný rušeň 

Výrobné číslo/ 

Označenie 
2282/ U 34 901 2609/ U 35 901 

Rok výroby 1909 1948 

Výrobca Máv ČKD 

Tlak pary (MPa) 1,2 1,3 

Priemer kolies 

(mm) 
640  700  

Váha prázdneho 

rušňa (t) 
9,85  14,0  

Sluţobná váha (t) 12,9  17,55  

Zdroj: [17] 

 

 

 

Obrázok 27: Parná lokomotíva U 34.901/1909 

Zdroj: vlastný archív, 2010 

 

Obrázok 28: Parná lokomotíva U 35.901/1948

 Zdroj: [17] 

Okrem parných rušňov boli na ţeleznici nasadené diesel - hydraulické rušne typu RÁBA 

M 042 z maďarskej továrne v Györi [8]. 
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Obrázok 29: Diesel - hydraulický rušeň Rába M 042 Zdroj: [3] 

 

Vozňový park pozostával z párov oplenových vozňov, plošinových vozňov, vozňov na 

piliny, traťových vozíkov, osobných a sluţobných vozňov [17]. 

 

 

Obrázok 30: Výletný vlak s 2 Rábami a osobnými 

vozňami 

Zdroj: [3] 

 

Obrázok 31: Drezína Škoda 1202 s najmenším 

polomerom otáčania 

Zdroj: [3]

4.6. Lokomotívny a vozňový park Povaţskej lesnej ţeleznice 

Na Povaţskej lesnej ţeleznici premávalo mnoho parných lokomotív z ktorých 

najznámejšie sú tri lokomotívy : U 45 902, U 45 903 a U 45 904. Prvé dve lokomotívy boli 

vyrobené v Budapešti [10]. 

 

Tretia lokomotíva  U 45 904 bola vyrobená firmou O&K v roku 1920 [35]. 
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Tabuľka 7: Technické parametre parného rušňa na Povaţskej lesnej ţeleznici 

Parný rušeň 

Výrobné číslo 

/Označenie 
4280/U 45 903 

Rok výroby 1916 

Výrobca Máv 

Tlak pary (MPa) 1,4 

Priemer kolies 

(mm) 
650  

Váha prázdneho 

rušňa (t) 
13,5  

Sluţobná váha (t) 18  

Zdroj: [20] 

 

 

Obrázok 32: Lokomotíva U 45.903/1916 Zdroj: Radim Škopec, 2010 

 

Ako ďalšie parné lokomotívy premávajúce boli lokomotívy firmy Orenstein – Koppel 

a neskoršie boli do prevádzky zaradené aj diesel - hydraulické lokomotívy Rába  

a diesel - elektrické lokomotívy Gébus s kompresorom [15]. 

 

Park hnacích vozidiel bol rozšírený o parný rušeň typu Škoda Kč 4. Raritou na ţeleznici sa 

stal motorový vozeň rady M 21 006 na verejnú osobnú dopravu [8]. 
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Zloţenie vozňového parku bolo obdobné ako na ostatných slovenských lesných 

ţelezniciach. Osobné vozne, dvojosé oplenové vozíky, plošinové vozne a zakryté vozne 

boli súčasťou vozňového parku [10].  

 

 

Obrázok 33: Lokomotíva s osobným vozňom na PLŢ Zdroj: [19] 
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5. Lesné úzkokoľajné ţeleznice ako turistické destinácie 

Slovensko vyuţíva svoj turistický potenciál len vo veľmi malej miere a to aj napriek tomu, 

ţe sa na jeho území nachádzajú pozoruhodné zaujímavosti ako historické mestá, 

nedotknuté horské regióny, národné parky, kúpele a mnohé iné.   Krajina síce nemá 

výrazný turistický imidţ a je neznámou cieľovou krajinou pre návštevníkov zo zahraničia, 

ale cestovný ruch, ako jedno z najrýchlejšie sa rozrastajúcich odvetví , sa rozvíja pomaly 

i u nás. 

Na Slovensku máme niekoľko stoviek technických pamiatok, ktoré  sú síce menej 

atraktívne pre turistov, ale kaţdá pamiatka skrýva v sebe kus histórie a má neopakovateľné 

čaro. Najpočetnejšiu skupinu tvoria mlyny, vodné nádrţe, banské diela a mosty avšak 

podľa môjho subjektívneho názoru sú najzaujímavejšie lesné úzkorozchodné ţeleznice.  

5.1. Kysucká a oravská lesná ţeleznica 

Potenciál Kysucko – oravskej lesnej ţeleznice je obrovský a v súčasnosti je snaha o jeho 

vyuţitie. Momentálne sú v prevádzke dve samostatné ţeleznice a to HLÚŢ a OLŢ, ktoré 

budú spojené a od roku 2012 budú premávať historické rušne z bezbariérovej zástavky 

nového multifunkčného objektu vo Vychylovke. Projekt na prepojenie zabezpečuje 

Ţilinský samosprávny kraj a Kysucké múzeum, ktorí uspeli s projektom za viac ako 427 

tisíc eur a uţ od roku 2010 sa vďaka financiám z eurofondov a rozpočtu ŢSK  začala 

opravovať nevyuţívaná trať [9]. 

5.1.1. Návštevnosť Kysuckej a oravskej lesnej ţeleznice 

Rekordná návštevnosť Kysuckého múzea v Čadci bola v roku 2009. Múzeum, pod ktoré 

spadá aj KOLŢ, navštívilo 78 154 návštevníkov z toho 31 910 prilákala uţ spomínaná 

historická lesná úvraťová ţeleznica vo Vychylovke  [26]. 

  

Oravská lesná ţeleznica si kaţdoročne udrţiava vyrovnanú návštevnosť. V roku 2008 sa 

previezlo na ţeleznici viac ako 15 800 hostí , v roku 2009 okolo 15 600 hostí a v roku 2010 

takmer 15 000 hostí [49]. 
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V kapitole č. 2 (Výber pilotných území- oblastí vybraných úzkokoľajných tratí) som 

popísala konkrétne lesné ţeleznice (prípadne múzeum pod ktoré spadajú) s oblasťou, kde 

sa nachádzajú. Teraz nasleduje stručný popis sluţieb a atrakcií v okolí lesných ţelezníc. 

5.1.2. Sluţby a atrakcie 

Areál MKD ponúka:  * prehliadky so sprievodcom po expozícií v prírode, ktorá zahrňuje 

obytné drevené domy a technické stavby, 

   * jazdu vlakom stanica Skanzen – Chmúra- Skanzen, 

   * pohostenie tradičnej domácej kuchyne v Krčme z Korne, 

   * predaj suvenírov, 

   * posedenie na lavičkách a pre deti nové detské ihriská, 

   * kaţdú nedeľu program zameraný na ľudové zvyky. 

  

V okolí KOLŢ nachádzame viacero zaujímavostí, ktoré sú vzdialené len zopár km.  

Necelých 5 km od MKD nachádzame na Novej Bystrici v časti Vychylovka chránený 

prírodný výtvor Vychylovské prahy [31]. 

Prírodný výtvor vznikol pôsobením riečky Vychylovka na mohutné vrstvy pieskovcov 

flyšového pásma. Dĺţka skalnatého koryta je asi 150 m a šírka okolo 30 m [7]. 

 

 

Obrázok 34: Vychylovské prahy vo Vychylovke  Zdroj: [39] 

 

 Vodná nádrţ Nová Bystrica má rozlohu 190 ha a je od MKD vzdialená 8 km [7]. 

Vodná nádrţ vznikla zatopením dvoch obcí Riečnica a Harvelka a v súčasnosti zásobuje 

pitnou vodou mestá Čadca, Kysucké nové Mesto a Ţilina. Ponad nádrţ vedie úzka 
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asfaltová cesta spájajúca Novú Bystricu a Oravskú Lesnú a je moţné sa dostať k jedinej 

zachovanej stavbe po zatopení lokality a to k riečnickému kostolu. Je moţné vstúpiť na 

chodník, ktorý sa nachádza na hrádzi a pozorovať okolie. 

 

Obrázok 35: Vodná nádrţ Nová Bystrica Zdroj: [38] 

 

Vedľa obce Nová Bystrica leţí obec Stará Bystrica (vzdialená 14 km od MKD), ktorá sa 

„pýši“ raritou na Slovensku a tou je Slovenský Orloj [31].  

Orloj je najväčšia drevená socha na Slovensku a predstavuje sediacu madonu, 

Sedembolestnú Pannu Máriu, patronku Slovenska. Orloj pozostáva zo 6 bronzových 

plastík významných osobností (napr. Ľudovít Štúr), 7 sôch slovenských apoštolov, 2 

zvonov vo veţi a astrolábu. Astroláb ukazuje pravý slnečný čas, polohu mesiaca na oblohe, 

fázy mesiaca a polohu slnka v znamení zverokruhu.  V priestore pod orlojom je predajná 

galéria vystavujúca diela profesionálnych i neprofesionálnych umelcov [46]. 

 

 

Obrázok 36: Slovenský orloj v Starej Bystrici 

Zdroj: [46] 

  

Obrázok 37: Astroláb v Starej Bystrici 

Zdroj: [46] 

 



Lucia Kuricová: Lesné ţeleznice a ich turistický potenciál 

2011   35 

 

V Krásne nad Kysucou (vzdialenom 27 km od MKD ) je umiestnená prírodovedná 

expozícia, ktorá prezentuje faunu a flóru severozápadného Slovenska [31].  

V meste nájdeme hlavnú atrakciu expozície a to repliku mamutej samice v ţivotnej 

veľkosti. Expozícia bola vytvorená vzhľadom na nájdenie fosílnych pozostatkov v blízkom 

okolí [29].  

 

 

Obrázok 38: Replika mamutej samice v ţivotnej 

veľkosti v K. nad Kys. 

Zdroj: [29] 

  

 

 

Obrázok 39: Mamutí zub v K. nad Kys. 

Zdroj: vlastný archív, 2010 

 

 

Obrázok 40: Ukáţka z fauny a flóry prírodovednej expozície v K. nad Kys. Zdroj: vlastný archív, 2010 
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Obrázok 41: Mapa lokalít so zaujímavosťami v okolí Historickej lesnej úvraťovej ţeleznice Zdroj: [31] 

 

A- Vychylovka  C- Stará Bystrica 

B- Nová Bystrica  D- Krásno nad Kysucou 

 

Expozícia OLŢ 

ponúka :   * jazdu vlakom stanica Tanečník – Beskyd - Tanečník, 

   * expozíciu oravskej lesnej ţeleznice, 

   * občerstvenie a predaj suvenírov, 

   * detský park. 

 

Od areálu OLŢ vo vzdialenosti 24 km v meste Námestovo, nachádzame Oravskú 

priehradu, ktorej súčasťou je Slanícky ostrov [31].  

Časté záplavy v blízkosti rieky Oravy sa stali dôvodom na vybudovanie Oravskej 

priehrady. Po napustení 35 km
2
 ostali zatopené 4 obce (Slanica, Osada, Oravské Hámre a 

Ústie nad Oravou) a nad hladinou ostal len malý vrch, čim vznikol Slanický 

ostrov nazývaný aj ostrov umenia [40]. 
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Obrázok 42: Slanícky ostrov umenia na Oravskej priehrade Zdroj: [43] 

 

Na ostrove sú lokalizované stále expozície ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie 

a to: Tradičná ľudová plastika a maľba v  interiéri barokovo-klasicistického kostola, 

lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. stor. vzniklo v exteriéri ostrova a 

expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady sa nachádza v bývalej 

hrobke. Na ostrov premáva loď Oravskej galérie „SLANICA“ z prístavu na Slanickej 

Osade [41].  

 

 

Obrázok 43: Kamenná tvorba lapidárium na Slaníckom ostrove umenia Zdroj: [41] 

 

Oravský hrad  je situovaný 39 km od OLŢ v obci Oravský Podzámok. Hrad stojí  na 

strmom vápencovom brale priamo nad obcou vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava. 

Interiér budov sa zachoval z čias gotiky, renesancie a romantizmu a v súčasnosti je moţné 

sa pozrieť  na 4 expozície. Prírodovedná (zobrazuje faunu a flóru Roháčova a Oravskej 

priehrady), archeologická (venuje sa pravekej minulosti), etnografická (prezentuje oravské 

obce) a historická expozícia (tvorená stavbou a zariadením hradu) [36]. 



Lucia Kuricová: Lesné ţeleznice a ich turistický potenciál 

2011   38 

 

 

Obrázok 44: Oravský hrad v Oravskom Podzámku Zdroj: [47] 

 

Múzeum oravskej dediny sa nachádza v obci Zuberec vzdialenej 63 km od OLŢ [31]. 

Všetky objekty v múzeu boli rozobrané a nanovo poskladané v múzeu, avšak niektoré 

ďalšie domy boli nanovo vybudované a kopírovali pôvodné stavby. Nachádzame tu obytné 

a hospodárske stavby ako domy, komory, senníky a salaš. Zastúpené sú aj remeselnícke 

objekty a to kováčska vyhňa a hrnčiarska pec. Z technických stavieb sa vyskytujú mlyn, 

valcha a olejáreň.  Múzeu dominuje drevený kostol sv.Alţbety zo Zábreţe z 15.storočia 

[37]. 

 

 

Obrázok 45: Drevený kostol v Múzeu oravskej 

dediny v Zuberci 

Zdroj: [42] 

  

 

 

Obrázok 46: Zrubová stavba v Múzeu oravskej 

dediny v Zuberci 

Zdroj: [23] 
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Obrázok 47: Mapa lokalít so zaujímavosťami v okolí Oravskej lesnej ţeleznice Zdroj :[31] 

 

A- Oravská Lesná  C- Oravský Podzámok 

B- Námestovo   D- Zuberec 

5.2.  Čiernohronská ţeleznica 

Od konca roka 2010 sa začal realizovať medzinárodný projekt Európskej únie na 

vytvorenie nových turistických atrakcií pri spolupráci lesných ţelezníc Čierného Baloga na 

Slovensku a Nagybörzsöny v Maďarsku. Projekt je financovaný z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a výška podpory je 1 519 429,95 € pre obe ţeleznice. Na ČHZ sa 

chystá obnovenie  úseku trate Čierny Balog – Dobroč, získanie novej parnej a motorovej 

lokomotívy a moderného informačného osobného vozňa [24]. 

5.2.1. Návštevnosť Čiernohronskej ţeleznice 

ČHZ je atraktívna pre turistov, čo značí i návštevnosť, ktorá sa kaţdoročne pohybuje  

v okolí 40 000 ľudí za sezónu a najviac ľudí navštívi ţeleznicu cez leto [34] 

 



Lucia Kuricová: Lesné ţeleznice a ich turistický potenciál 

2011   40 

 

5.2.2. Sluţby a atrakcie 

ČHZ ponúka:  * jazdu parným či motorovým vlakom po celej ČHZ, 

   * múzeum a lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, 

   * reštauráciu, občerstvenie a predaj suvenírov, 

   * podujatia. 

 

V okolí Čiernohronskej lesnej ţeleznici je mnoho zaujímavosti. V obci Osrblie vzdialenej 

24 km od ČHŢ je umiestnená Vysoká pec v lokalite Tri vody [31].   

Vo vysokej peci sa ako palivo pouţívalo drevené uhlie  a vyrábalo sa surové ţelezo [11]. 

 

 

Obrázok 48: Vysoká pec v Osŕblí Zdroj: [11] 

 

Obec Nemecká sa nachádza 27 km od Čierneho Balogu a leţí v nej pamätník SNP [31]. 

Pamätník a expozícia sú venované smutnej udalosti počas druhej svetovej vojny, keď 

nemeckí fašisti pri obci Nemecká vyvraţdili a následne spálili vyše 900 obetí - priamych 

účastníkov povstania, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov a rasovo 

prenasledovaných osôb [22]. 

 

 

Obrázok 49: Pamätník SNP v Nemeckej Zdroj: [50] 
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Kúpele Brusno leţia 33 km od ČHZ a ponúkajú minerálne vody, ktoré sú liečivé [31]. 

Pomáhajú pri zaţívacích chorobách, najmä obličiek, pečene, ţalúdočných a črevných 

poruchách. V Brusne sa okrem zaţívacích ťaţkostí liečia i srdcovo - cievne choroby a 

choroby pohybového ústrojenstva [5].  

 

 

Obrázok 50: Interiér liečebného domu Poľana v Brusne Zdroj: [27] 

 

Telgártska slučka je ţelezničná úsek, ktorý je súčasťou ţelezničnej trate Červená skala- 

Margecany. Od Čierneho Balogu leţí vo vzdialenosti 56 km a patrí medzi konštrukčne 

najnáročnejšie diela techniky [31]. 

Telgártsky viadukt je členená oblúková ţelezobetónová konštrukcia s rozpätím hlavného 

oblúka 32 m. Na trati sú okrem mostov aj tunely. Na konci 2. sv. vojny boli mosty i tunely 

poškodené a po čase opäť funkčné [11]. 

 

 

Obrázok 51: Telgártska slučka s tunelom a viaduktom Zdroj: [11] 
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Obrázok 52: Mapa lokalít so zaujímavosťami v okolí Čiernohronskej lesnej ţeleznici Zdroj: [31] 

 

A- Čierny Balog  D- Nemecká 

B- Osŕblie   E- Telgárt 

C- Brusno 

5.3. Povaţská lesná ţeleznica 

Povaţská lesná ţeleznica je veľmi špecifická ako technická pamiatka. Jej potenciál je na 

vysokej úrovni, bohuţiaľ v súčasnosti je iba vypracovaný plán na záchranu „torza“ 

ţelezničky a sprístupnenie časti jej expozície. Ďalej sa plánuje vybudovať cca 1200 m 

ţelezničnej dráhy, kde bude prebiehať doprava návštevníkov pomocou parného rušňa. 

Popri trase ţeleznice vzniknú expozície pribliţujúce jednotlivé činnosti súvisiace 

s prepravou na lesnej ţeleznici [48]. 

Zatiaľ je vypracovaný predbeţný projekt na realizáciu prvej etapy (výstavba expozície 

a ţelezničnej dráhy) v rozpätí 8643 041 – 1 029 011 Є, na realizáciu druhej etapy 

(napojenie ţelezničky na parkovisko pred skanzenom) v rozpätí 398 327 – 497 909 Є, 

a výška rozpočtu tretej etapy (spojenie expozície s ústim Ráčkovej doliny) je zatiaľ 

neznáma, závisí od výberu trasovania ţeleznice [48]. 
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5.3.1. Návštevnosť Povaţskej lesnej ţeleznice 

Aj napriek tomu, ţe PLŢ je iba statická expozícia, ktorá spadá pod Múzeum liptovskej 

dediny, tak sa „teší“ vysokej návštevnosti.  MLD v roku 2006 navštívilo okolo 60 000 

turistov, v budúcnosti, po vykonaní projektu sa očakáva, ţe toto číslo bude narastať [33]. 

5.3.2. Sluţby a atrakcie 

Areál MLD ponúka:  * statickú expozíciu PLŢ, 

    * zakúrenie v parnej lokomotíve, 

    * prehliadku múzea v prírode, 

    * programy podľa kalendára. 

 

V okolí PLŢ nachádzame mnoho zaujímavostí, z ktorých menujem tie najzaujímavejšie. 

 

Demänovská ľadová jaskyňa je situovaná juţne od mesta Liptovský Mikuláš 

v Demänovskej doline a je vzdialená 32 km od PLŢ [31].  

V spodných častiach jaskyne sa vyskytuje ľadová výplň s podlahovým ľadom, ľadovými 

stĺpmi, stalaktitami a stalagmitami. Jaskynné priestory pozostávajú z troch vývojových 

úrovní, kde nachádzame oválne, riečne modelované chodby so stropnými a bočnými 

korytami a dómové priestory dotvorené rútením a mrazovým zvetrávaním. Jaskyňa sa 

nazývala aj dračia jaskyňa, pretoţe v nej boli nájdené kosti stavovcov vrátane jaskynného 

medveďa, ktoré boli povaţované v 18. stor. za kosti drakov [45]. 

 

 

Obrázok 53: Demänovská ľadová jaskyňa Zdroj: [45] 

V Kvačianskej doline sa nachádzajú vodné mlyny vzdialené okolo 34 km od PLŢ [31]. 

Horný mlyn je rozdelený na pitvor s kuchyňou a vstupom do mlynice a na izbu. 
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V prístavbe je umiestnená šindliareň. V mlynici je iba zachovaná časť mlynského 

zariadenia avšak mlyn nemal osievací mechanizmus a obilie sa osievalo ručne v sitách.  

Niţšie horného mlyna je postavený dolný mlyn s pílou. Obytná časť pozostáva z pitvora, 

izby a kuchyne a za obytnou časťou je mlynica.  Súčasťou areálu vodných mlynov sú 

i hospodárske stavby, humno, chliev a zrubová hať [11]. 

 

 

Obrázok 54: Dolný mlyn v Kvačianskej doline Zdroj: [11] 

 

 

Kúpele Lúčky leţia 37 km od PLŢ v meste Lúčky a ponúkajú liečivé minerálne vody [31]. 

Pomáhajú pri gynekologických chorobách, ktoré sa liečia rôznymi kúpeľami, ktoré sú 

doplnené rehabilitáciami a fyzikálnou liečbou [5]. 

V roku 2005 sa kúpele vrátili k liečbe ochorení pohybového ústrojenstva, zameriavajú sa 

na prevenciu a liečbu osteoporózy a od  roku 2008 pribudla aj liečba chorôb z povolania. 

[28] 

 

 

Obrázok 55: Kúpeľný hotel Choč v Lúčkach Zdroj: [28] 
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Keltské múzeum Havránok je situované 39 km od Povaţskej lesnej ţeleznice na vrchu 

Havránok pri priehrade Liptovská Mara a je to významná archeologická lokalita [31].  

Je to nálezisko sídliska z mladšej doby ţeleznej z obdobia 300 – 100 r. pred n. l, ktoré 

poukazuje, akým spôsobom ţili Kelti na území Liptova. Múzeum pozostáva z obydlí, 

pamiatok a stavieb, príkopu, mosta, dláţdeného nádvoria a dreveného kostola. 

Zaujímavosťou sú odkryté pozostatky v obetnej šachte s oltárom, kde boli nájdené šperky, 

obilie a kosti 7 ľudí [44]. 

 

 

Obrázok 56: Keltské obydlie  Zdroj:[44] 

 

Obrázok 57: Mapa lokalít so zaujímavosťami v okolí Povaţskej lesnej ţeleznice  Zdroj: [31] 
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A- Pribylina   D- Lúčky 

B- Demänovská dolina E- vrch Havránok 

C- Kvačianská dolina  
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6. Záver a zhodnotenie 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo popísať lesné úzkokoľajné ţeleznice, ktoré 

sú zaujímavými technickými pamiatkami. Keďţe na Slovensku bolo veľa lesných ţelezníc, 

tak nebolo moţné všetky popísať a zamerala som sa na 3 najzaujímavejšie z nich a to na 

Kysucko – oravskú, Čiernohronskú a Povaţskú lesnú ţeleznicu. Vybrané LŢ svojou 

pestrou históriou poskytujú návštevníkom informácie, ako sa prepravovala drevná surovina 

poprípade osoby v minulosti. Práca je sústredená i na technické aspekty traťového zvršku 

a vozového parku. Výstavba tratí lesných ţelezníc bola náročná, ale dopyt po dreve 

narastal, preto aj trate boli predlţované. Vozový park bol rozmanitý a len na vlastníkoch 

ţelezníc záleţalo, ktoré vozidla pre danú ţeleznicu zabezpečia. Taktieţ sa stávalo, ţe 

vozidlá „putovali“ z jednej ţeleznice na druhú.  

V súčasnosti sú lesné ţeleznice navštevovanými technickými pamiatkami, ktoré obklopujú 

viaceré zaujímavosti v ich okolí. Jedná sa buď o prírodné alebo o technické pamiatky. 

Potenciál pre cestovný ruch majú vysoký, čo značia i projekty, ktoré sa na nich 

momentálne realizujú, alebo chystajú realizovať.  
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