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v expozícii sa nachádzajú staré bi-
cykle, železničné modely, traťmaj-
sterská drezina, viacero česko-
slovenských i zahraničných motocy-
klov. 

Najzaujímavejšími a najnovšími ex-
ponátmi sú secesný pohrebný koč
zo začiatku 20. storočia a model au-
tomobilu súľov, ktoré bolo podľa pô-
vodných plánov vyrobené až po viac
ako 70 rokoch. 

v expozícií sa nachádza veľa inte-
raktívnych a vzdelávacích hier pre
malých aj veľkých.

KúPEľNý PaRK 189/3, 01313 RaJEcKé TEPlicE
TEl.: +421 918 737 653
E-mail: RaJTEPlicE@PmZa.sK
facEbOOK: POvaŽsKé múZEum

viac informácií nájdete na www.PmZa.sK

Vedeli ste, že Žilina bola už odpradávna dôležitou cestnou
križovatkou? Po postavení Košicko-bohumínskej, Považskej 
a miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným že-
lezničným uzlom. Preto sa už v 60. rokoch 20. storočia začalo
uvažovať o vybudovaní múzea dopravy práve v Žiline. Keďže
v samotnom meste sa nenachádzali vhodné priestory, využila
sa na tento účel budova železničnej zastávky v neďalekých
Rajeckých Tepliciach.

Najmladšia expozícia Považského múzea bola sprístupnená
pre verejnosť v roku 2014 v priestoroch železničnej zastávky 
v Rajeckých Tepliciach. Expozícia je venovaná dejinám dopravy
od praveku po súčasnosť. Oboznamuje návštevníkov s prvými
cestami, pltníctvom, výstavbou železníc, prvými automobilmi 
a verejnou cestnou dopravou. 

Jedinečnou časťou expozície je funkčné modelové koľajisko za-
chytávajúce žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia. 

Zaujímavú súčasť tvorí dioramatická ukážka historickej želez-
ničnej stanice, v rámci ktorej je možné vidieť dve dobovo zaria-
dené kancelárie so signálnou, oznamovacou a zabezpe-
čovacou technikou a pomôckami. 
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Počas jazdy do stanice sedlo beskyd je nezabudnuteľným zá-
žitkom jazda rozprávkovým lesom. Okolitú prírodu možno ob-
divovať aj z 12-metrovej vyhliadkovej veže postavenej 
v blízkosti stanice. 

v roku 1972 bola táto časť železnice vyhlásená za národnú kul-
túrnu pamiatku.

Oravskú lesnú železnicu vybudoval Oravský komposesorát
v rokoch 1914-1918 s využitím práce vojnových zajatcov. Pô-
vodne slúžila na prepravu dreva z  lesných správ a  spájala
Oravskú lesnú, Zákamenné a lokcu. 

spojením Oravskej lesnej železnice s kysuckou časťou v roku
1926 vznikla spojená Kysucká a Oravská lesná železnica, ktorá
mala pripojenie na Košicko-bohumínsku trať. Z pôvodných 110
km železnice zostalo celkovo 11 km na úseku chmúra – sedlo
beskyd – Tanečník. Oravská lesná železnica zostala zachovaná
v úseku sedlo beskyd – Tanečník v dĺžke 3,5 km. 

v súčasnosti jazda po Oravskej lesnej železnici začína v stanici
Tanečník. v jej areáli vybudovalo Oravské múzeum expozíciu
historickej lesnej železnice, spracovania a dopravy dreva, 
expozíciu rušňového a vozového parku a Remeselný dom. 

Z tohto dôvodu bola železnica vyhlásená za Národnú kultúrnu
pamiatku sR. 

v súčasnosti ju využíva Kysucké múzeum na prevoz návštev-
níkov cez areál múzea kysuckej dediny vo vychylovke, národo-
pisnej expozície, ktorá sa usiluje o rekonštrukciu sídelnej krajiny
a životného prostredia s prezentáciou ľudovej architektúry 
a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach v druhej polovici
19. storočia a prvej polovici 20. storočia.

svoju prevádzku ukončila v decembri 1972. starostlivosť o za-
chovaný vozový park, trať a objekty prevzala Okresná pamiat-
ková správa v  liptovskom mikuláši. Po jej zániku prevzalo 
v r.1984 technické exponáty liptovské múzeum v pôvodnom
depe v liptovskom Hrádku. 

v rokoch 2001- 2002 v záujme záchrany exponátov liptovské
múzeum uskutočnilo ich presun do múzea liptovskej dediny 
v Pribyline.

Na začiatku letnej sezóny r. 2004 sa liptovskému múzeu po-
darilo sprístupniť statickú expozíciu Považskej lesnej železnice
v pribylinskom múzeu liptovskej dediny s krátkym predsunutým
úsekom trate. 

v roku 2018 sa realizovala výstavba úzkorozchodnej trate pre
sezónnu prevádzku. Trať spojila expozičnú časť objektov
múzea s depom železnice v hornej časti areálu.

úpravou trasy sa obnovil železničný spodok a zvršok v dĺžke
950 m železničnej trate, na ktorej môžu jazdiť historické vlakové
súpravy zachránené z pôvodnej železnice.
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Vedeli ste, že parná lokomotíva Gontkulák, ktorá jazdí na
Oravskej lesnej železnici, bola prototypom parnej lokomotívy
z r.1928, čo znamená, že žiadna taká na svete už neexistuje?

Vedeli ste, že v roku 1994 navštívil železničku významný
americký astronaut, posledný človek na mesiaci, Eugen 
Andrew Cernan?
Vedeli ste, že v roku 2005 Slovenská pošta vydala poštovú
známku „Technické pamiatky – Vychylovka“? Na známke je
zobrazený parný rušeň U 34.901, vyrobený v roku 1909, ťa-
hajúci oplenové vozne s dlhým drevom, ktorý patrí medzi naj-
staršie úzkorozchodné parné rušne na Slovensku.
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Vedeli ste, že Považská lesná železnica mala jediná z les-
ných železníc povolenú verejnú osobnú dopravu?
Viete ako bol zabezpečený spätný chod na inšpekčnej drezine
Škoda 1201 v zbierkach Liptovského múzea? Na drezine je
špeciálny zdvíhací  kľukový mechanizmus, ktorý zdvihol 
kabínu z podvozku a umožnil otočiť kabínu v smere jazdy.

032 42 PRibyliNa
TEl.: +421 44 529 31 63, + 421 918 680 297
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viac informácií nájdete na www.liPTOvsKEmuZEum.sK
a www.sKaNZENPRibyliNa.sK

Kysucká lesná železnica vznikla v rozmedzí rokov 1915 – 1918
s  rozchodom 760 mm, slúžila na prepravu dreva. viedla
z Oščadnice do stanice chmúra vo vychylovke. v roku 1926
bol dobudovaný 8 km úsek spájajúci Kysuckú lesnú železnicu
s Oravskou lesnou železnicou. 

výnimočnosť úseku spočívala v prekonávaní výškového roz-
dielu (217,69 m) za pomoci 5 úvrati. Železnica od roku 1991
nesie názov Historická lesná úvraťová železnica. v súčasnosti
jedinou fungujúcou úvraťovou železnicou v Európe a jednou
z troch na svete. 

Jednou z najvýznamnejších karpatských lesných železníc bola
Považská lesná železnica vedúca malebným údolím Čierneho
váhu a jeho prítokov. výstavba prvého úseku liptovský Hrádok
– Čierny váh začala v júli 1914.

v priebehu nasledujúcich desaťročí hlavná trať s odbočkami do-
siahla dĺžku viac ako 109 km a stala sa druhou najdlhšou úzko-
rozchodnou železnicou na území slovenska. Primárne slúžila na
dopravu vyťaženej drevnej hmoty, sekundárne na osobnú do-
pravu miestneho obyvateľstva a turistov. 
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