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Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie 

Cieľom stavby je zabezpečenie stability skalných zárezov, ktoré v súčasnej dobe 

ohrozujú prevádzku po koľajovej dráhe padaním  uvoľnených skál. V r. 2012 bolo 
za pomoci horolezeckej techniky zabezpečené očistenie zárezov od zvetraných skál, 

avšak tieto opatrenia sú z hľadiska zaistenia bezpečnej prevádzky nedostatočné. 
Preto navrhujeme  vykonať stabilizáciu zárezov sieťovaním. 

 

Základné údaje so stavbe 

Stavba sa nachádza na trase železničnej trate Žilina - Košice, na traťovom úseku 

2601 ŽST Košice osobná stanica - ŽST Žilina osobná stanica, definičný úsek  24 
ŽST Svit - ŽST Štrba (SO 01 a SO 02) a definičný úsek ŽST Vydrník - ŽST Poprad-

Tatry (SO 03). 
 

Spišský Štiavnik,  žkm 188,550-188,700, pri koľaji 2 – Skalný zárez sa 

nachádza priamo na  zastávke Spišský Štiavnik, oproti budove zastávky. Jeho 
výška je cca 20 m. 8.2.1   

SO 03 Sanácia svahov a ochrana pred padaním skál v km 188,550 – 
188,700  

Na základe posudku bolo navrhnuté zasieťovanie svahu prekotvené klincami, 
ktoré tvoria pasívno-aktívny stabilizačný prvok. Sanácia skalného masívu bude 

prebiehať formou inštalácie ochrannej siete a kotevných prvkov (klincov). Dĺžka 
zabezpečenia svahu je 111,9 m. 

 
Svit – Štrba, žkm 214,200-214,700, pri k. 1 a 2. Skalný zárez je po oboch 

stranách trate.  Jeho výška je premenlivá cca 10m. Porucha skalného svahu bola 
spôsobená zvetrávaním horniny na povrchu svahu, vplyvom poveternostných 

činiteľov. Na svahu sa vytvárali trhliny, zvetrané úlomky sa uvoľňovali, 
odpadávali na železničnú trať, vytvárali sa suťové kužele.  

 

SO 01 Sanácia svahov a ochrana pred padaním skál v km 214,200 – 
214,700, vpravo  

Stavba bude pozostávať z úpravy svahu zasieťovaním. Navrhované konštrukčné 
riešenie zabezpečenia svahov pozostáva z dvoch etáp. Prvou je odstránenie 

nazhromaždenej skalnej sute v päte zárezu, odstránenie uvoľnených úlomkov a 
blokov, odstránenie pôvodného poškodeného opláštenia, náletovej vegetácie. 

Druhou bude  spätné opláštenie sanovaného úseku použitím štandardnej ale aj 
pevnejšie oceľovej dvojzákrutovej siete s vpletenými lanami vhodnej povrchovej 

úpravy bez použitia kotevných prvkov, alebo v kombinácii s kotevnými prvkami. 

SO 02 Sanácia svahov a ochrana pred padaním skál v km 214,200 – 

214,700, vľavo  

Stavba bude pozostávať z úpravy svahu zasieťovaním. Navrhované konštrukčné 

riešenie zabezpečenia svahov pozostáva z dvoch etáp. Prvou je odstránenie 
nazhromaždenej skalnej sute v päte zárezu, odstránenie uvoľnených úlomkov a 

blokov, odstránenie pôvodného poškodeného opláštenia, náletovej vegetácie. 

Druhou bude  spätné opláštenie sanovaného úseku použitím štandardnej ale aj 
pevnejšie oceľovej dvojzákrutovej siete s vpletenými lanami vhodnej povrchovej 

úpravy bez použitia kotevných prvkov, alebo v kombinácii s kotevnými prvkami. 
 

Prehľad rozhodujúcich ukazovateľov stavby: 

Plocha sietí     : 15 864,9 m² 

Celková dĺžka kotviacich prvkov  : 4 427 m 

Celková dĺžka výstužných lán  : 5 913 m 
Odstránená suť z čistenia svahov : 9,72 t 
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Fotky z realizácie Svit – Štrba, žkm 214,200-214,700, pri k. 1 a 2. 
 


