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Zhotoviteľom stavby bola firma TSS GRA-
DE, a. s., Bratislava. Stavba prebiehala od 
septembra 2013 do decembra toho istého 
roku. Čas rekonštrukcie ovplyvňovala sku-

Starý múrik nahradili nové zábrany, ktoré najlepšie využili títo malí nezbedníci.

...a aj 4 nové reproduktory. 

Aj informačné tabule sú nové.

Cestujúcim pribudlo nielen nové nástupište, ale aj 8 lavičiek 
a 10 odpadkových košov...

Turčianske Teplice     s novými nástupišťami

Železničná zastávka Turčianske Teplice, ležiaca na trati Vrútky – Banská Bystrica 
– Zvolen v medzistaničnom úseku Diviaky - Dolná Štubňa, prešla v minulom roku 
zmenami. Nové nástupištia dali zastávke celkom iný šat.

a zariadení na ňom. Pri obidvoch koľajach sa 
v dĺžke 250 m vybudovali nové nástupištia 
s výškou hrany 30 cm nad temenom koľaj-
nice. Konštrukcia nástupnej hrany je z pre-

fabrikátov PREMAC. Povrch 
nástupíšť je spevnený zámko-
vou dlažbou so zapracovaný-
mi špeciálnymi prvkami pre 
nevidiacich. Pre zachytenie 
dažďových vôd pri koľaji č. 1 
bol zrealizovaný odvodňovací 
50-metrový žľab so zaúste-
ním do jestvujúcej priekopy. 
Pri koľaji č. 2 je odvodnenie 
priestranstva riešené vyspá-
dovaním od budovy. Stredový 
plot medzi koľajami je očistený 
a natretý ochranným dvojvrst-
vovým náterom. V rámci stav-

Z nového nástupišťa rovno do vlaku... by došlo k vybudovaniu nového vonkajšieho 
osvetlenia nástupíšť a koľají sklopnými sto-
žiarmi a taktiež došlo k výmene rozhlasovej 
ústredne a 4 reproduktorov. Aj podchod, 
ktorý býva pri dlhších dažďoch zaplavený 
čaká v najbližších rokoch rekonštrukcia.  
Tá sa bude týkať najmä odvodnenia. 

Ivana KAPRÁLIKOVÁ, foto: autorka

točnosť, že sa robila za plnej pre-
vádzky, len s miestnymi obmedze-
niami. „Nástupištia sa budovali 

po polovici a cestujúci boli usmer-

ňovaní na ich prevádzkovanú 

časť. Počas zasahovania prác do 

priestoru koľaje bola jedna koľaj 

z dvojkoľajnej trate vylúčená,“ 
povedal Ing. Ľubomír Tomášik, 
vedúci technického oddelenia sek-
cie ŽTS z OR Zvolen. Preberacie 
konanie vykonanej rekonštrukcie 
sa konalo ešte koncom minulého 
roku. Terénne a vegetačné úpravy 
okolia sa však kvôli nepriazni po-
časia počas rekonštrukcie dohodli 
dokončiť do 30. mája tohto roku.  
Rekonštrukcia sa týkala nástupíšť 


