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ÚVOD
Úzkorozchodné železnice mali v minulosti skôr miestny význam. Len niektoré z nich mali v
prenesenom či hospodárskom slova zmysle nadregionálny či dokonca celospoločenský charakter.
Dnes je situácia úplne odlišná a takmer každá z preživších úzkokoľajok je paradoxne
niekoľkonásobne známejšia, ako v čase svojho najväčšieho hospodárskeho využitia. Môže za to
záujem verejnosti i médií, ktoré reflektujú na aktivity ich správcov. Vo verejnom priestore, v
masovokomunikačných prostriedkoch i na sociálnych sieťach tak konečne častejšie rezonuje kvalita
a originalita vychádzajúca zo systematickej a poctivej práce prevádzkovateľov dnes už takmer
výlučne turistických špeciálnych dráh. Takýto, relatívne uspokojujúci stav povedomia, odráža na
jednej strane realitu malého počtu (či skôr torza) železničiek, ale na druhej strane zachytáva
rezonanciu uspokojivej ponuky atraktivít turistického priemyslu. S týmto sa však nemožno nadlho
uspokojiť. Pred úzkorozchodnými železnicami stoja neúprosné a nové výzvy dravého turizmu. Ak
chcú železničné atrakcie obstáť v nadchádzajúcom období, musia sa problematiky zmocniť
sebavedome, s čo najväčšou zodpovednosťou, kreativitou, ale aj vytrvalosťou.
RENESANCIA ÚZKEHO ROZCHODU
Úzkorozchodné železnice na Slovensku sa v priebehu posledných dvoch dekád zaujímavým, avšak
nie neprirodzeným spôsobom, zapojili do cestovného ruchu. Rozvinuli sa v jedinečné a
vyhľadávané atrakcie. V niektorých oblastiach sa dokonca stali piliermi cestovného ruchu.
Zatiaľ čo v čase svojej pôvodnej funkcie a následného rušenia boli úzkorozchodné železnice v
záujme vyslovene železničných nadšencov, ochranárov či aktivistov, po spoločenských zmenách,
zvýšení životnej úrovne obyvateľstva a rozvoja cezhraničného turizmu, sa úzkokoľajky postupne

doslova infiltrovali do turistického priemyslu. Destinácie v ich blízkosti sa aj vďaka atraktívnosti
prevádzky stali vyhľadávané.
Cestovný ruch na Slovensku do roku 2019 dynamicky rástol, ale nie stabilne a kontinuálne.
Prezentované čísla, hovoriace o úspešnom rozvoji tohto segmentu, však zohľadňovali skôr počty
návštevníkov, prenocovania a tržby v globále. Už menej, alebo takmer vôbec, sa neanalyzovali
dopady trendu na poskytovateľov služieb a prevádzkovateľov samotných atrakcií, na ktorých
cestovný ruch stojí. Akoby sa zabudlo na jednu zo základných definícií, že turizmus je slobodné
cestovanie ľudí, spoznávanie pozoruhodností a využívanie poskytnutých služieb na základe zážitku.
A práve tu tkvie jedna zo základných výziev moderného turizmu smerom k úzkorozchodným
železniciam – stať sa trvalou a pevnou súčasťou poskytovaných služieb. Je dôležité si uvedomovať
tento potenciál a s náležitým sebavedomím a konštruktívnymi požiadavkami sa uchádzať o
pozornosť štátu, rozvojových agentúr, regionálnych samospráv i podnikateľov v cestovnom ruchu,
kde títo všetci ťažia z turizmu ako takého.

ŠTRUKTÚRA ZÁUJMU O ÚZKY ROZCHOD
Keď sa rozvoj automobilizmu, absencia predvídavosti, neekologické plánovanie hospodárstva a
ďalšie iné faktory začali na prelome 60. a 70. rokov podieľať na vytláčaní úzkorozchodných tratí zo
života slovenských železníc, začal sa akýkoľvek rozchod, užší ako 1 435 mm, tešiť istej špecifickej
pozornosti. Spočiatku to boli jednotlivci, neskôr neformálne skupinky nadšencov až sa interes
pretavil v akúsi zberateľskú záľubu zážitkov a dojmov. Snahou a cieľom bolo kompletizovať
fotografie, staré aj aktuálne. Pribudli zážitky, dokumenty, spomienky alebo hoc len obrázky z
posledných dní existencie úzkorozchodných tratí uložené v pamätiach či mysliach ľudí.
Neskôr sa pridružili „zberatelia“ vedomostí o starých strojoch, rušňoch, vagónoch, technológiách a
často unikátnych riešeniach týchto železničných stavieb. Keď čas likvidácie neúprosne pokročil a v
teréne zostali zväčša iba pozostatky stavieb a násypov, rozvinula sa aj akási turistika a výzva prejsť
čo najviac kilometrov po telesách zaniknutých tratí. Hoci takýto záujem o kultúrne a technické
dedičstvo tešil, v žiadnom prípade sa nemohol hlásiť o miesto pod slnkom turizmu. (Možno ani
nechcel). Teda určite nemožno hovoriť o masovom rozvoji novej formy cestovného ruchu.
Z hľadiska súčasnosti je podstatne zaujímavejší fakt, že zmena spoločenských a ekonomických
pomerov umožnila, alebo dokonca prinútila, prevádzkovateľov úzkorozchodných železníc naplniť
ich obsahom. Nielen záchranou a obnovou, ale aj atraktívnym programom a prevádzkou so
všetkými jej osobitosťami, ktoré sú sami osebe mimoriadne zaujímavé.
Prebudenie záujmu o cestovanie a trávenie voľného času na Slovensku vytvoril vhodné podmienky
na ich záchranu i naštartovanie rozvoja. Už menej sa hovorí, že priniesol aj značné riziká a večný
zápas o udržateľnosť železničných pamiatok. Preto ruka v ruke s rozvojom turistického ruchu, sa
musia železničky zaujímať a dožadovať podpory starostlivosti zo strany štátu, regionálnych
samospráv, operátorov v cestovnom ruchu či iných inštitúcií, vybavené patričnými kompetenciami.
Argumenty sú na strane prevádzkovateľov železničiek. Využívanie ich služieb vhodne, ba dokonca
neodmysliteľne zapadá do konceptu kultúrno-poznávacieho zamerania cestovného ruchu na
Slovensku.
Železničky sa stali, a majú všetky predpoklady aj v budúcnosti na seba viazať zmysluplnosť
využitia voľného času návštevníkov v rovine edukatívnej, historicko-poznávacej a samozrejme
zážitkovej. Túto skutočnosť treba čo najefektívnejšie zúžitkovať pre všetky strany, participujúce na
cestovnom ruchu: od klientov, cez poskytovateľov služieb, operátorov až po samotných
prevádzkovateľov. Tí udržaním atrakcie pri živote, v požadovanom technickom stave, okrem
poskytnutia adekvátnej služby, zabezpečia aj vhodnú ochranu pre zachovanie nehmotného a
hmotného kultúrneho a technického dedičstva úzkokoľajok pre ďalšie generácie.

VÝZVY
V čase masívneho zániku úzkorozchodných železníc bolo Slovensko v trochu odlišnej situácii, ako
okolité krajiny, najmä Maďarsko, Poľsko či Ukrajina. Likvidácia a zánik úzkeho rozchodu
podstatne nezasiahla do životov ľudí v zmysle ich každodennej dopravy do zamestnania či školy.
Nemali sme tu vo veľkom zastúpené dojazdové a regionálne trate úzkeho rozchodu. Aj preto sa po
skončení ich prevádzky, až na výnimku trate z Ružomberka do Korytnice, verejnosť masívne
nedožadovala ich obnovy. Protestom naviac nežičila ani doba. Aj záchranárske úsilie bolo skôr
vnímané ako anarchistický počin, spočiatku nehodný pozornosti štátnych inštitúcií. Preto sa na
Slovensku nepodarilo zachrániť a obnoviť viac kilometrov úzkeho rozchodu tak, aby dnes tvorili
podstatne hustejšiu časť siete turistických atraktivít.
V snahe prežiť a udržať úzky rozchod pri živote aj ďalšie dekády, si vyžiada ešte nemálo úsilia a
zdolanie výziev, ktoré sa v nasledujúcich riadkoch pokúsim sformulovať:
1. Prvou a stále nanajvýš aktuálnou výzvou je úzkorozchodné železničky zachrániť a udržať
pri živote.
Hodnotiť, či sa tento zámer podaril, alebo nepodaril, nie je cieľom tohto príspevku. Môžeme len
pripomenúť, že sa nepodarilo zachrániť napríklad Korytnicu, a v podstate ani Čiernovážsku lesnú
železnicu v Liptovskom Hrádku. Obe trate mali na svoju záchranu slušný potenciál, i keď v
rozličnej dobe a iných spoločenských pomeroch.
Výkričníkom môže byť aj Prešovská pionierska železnica a na hrane bola niekoľko rokov aj
Trenčianska elektrická železnica v Trenčianskej Teplej.
Výzvy zachrániť a zachraňovať tu však stále sú a to nanajvýš aktuálne. Do úzkeho rozchodu patrí aj
aj ten banský, a pri súčasnom stave zatvorených baní na Slovensku si treba klásť náročné ciele aj v
tejto oblasti. Je dôležité sa pokúsiť ešte o záchranu a následnú obnovu toho, čo je ešte možné
zachrániť a zároveň v sebe ukrýva istý potenciál. (Nedávno skončila napríklad unikátna banská
železnica v Rudňanoch). Pri tomto všetkom si však treba uvedomiť, že nie všetko sa dá zachrániť,
nie všetko má zmysel zachraňovať a sú dokonca aj diela, ktoré bude lepšie už iba zadokumentovať.
Každá pamiatka má totiž nárok na zánik.
2. Druhou výzvou je odolať veľkej záľube moderného veku – v extrémnych počtoch
navštevovať vybrané pamiatky a atrakcie.
Racionálne a s citom treba zabrániť, pri všetkej snahe o zvyšovanie čísel a hospodárskeho výsledku,
ničeniu a poškodzovaniu pamiatok úzkeho rozchodu. K návštevníkom i k ekonomike by mali
železničky pristupovať s rešpektom, ale s jasne vymedzeným intervalom možného. Pretože sa môže
stať, že o pár desiatok rokov už nebude čo obdivovať. Na to je však potrebné mať spracované
stratégie, vízie, manuály či plány hospodárskeho rozvoja. Autor príspevku si je vedomý časovej aj
finančnej náročnosti dokumentov, najmä popri starostlivosti o samotnú prevádzku. Napriek tomu je
nevyhnutné predpokladať vývoj do budúcnosti s náležitými vstupnými podkladmi a analýzami.
3. Treťou výzvou je snaha o celoročné využitie atrakcie.
Zabezpečí sa tak lepšia hospodárnosť, efektivita a rozloží sa sila turizmu na väčšiu plochu, aj keď
samozrejme nie priamo úmerne. Prevádzkovatelia budú mať väčšie možnosti a nástroje personálnej
politiky s možnosťou zapájať sa do podporných programov určených pre udržateľnosť a rozvoj
zamestnanosti. Vyhne sa tak dočasnej práci a zabezpečí hospodársku činnosť a pracovné miesta aj
mimo turistickej sezóny.
4. Štvrtou výzvou je diverzifikácia produktov a služieb, ktoré môžu návštevníkovi poskytnúť.
Lepšie zhodnotenie potenciálu konkrétnej železničky sa následne stáva hybnou silou inovácií,
vďaka čomu môže prekonávať závislosť od pomerne nízkej pridanej hodnoty. Prevádzkovatelia
úzkorozchodných železníc by mali viac využiť konjunktúru v turizme (odhliadnuc od posledných

dvoch rokov), ktorá sa prejavuje vo zvýšenom dopyte ľudí po atraktívnych službách cestovného
ruchu. Inak povedané, železničky by mali zabojovať o väčší kus a podiel z koláča, ktorý tu je.
Dôvodom je najmä potreba neustáleho investovania a inovácií do produktu pri stúpajúcich nárokoch
návštevníkov, ale aj nárokov legislatívy v oblasti bezpečnosti, ekológie, informatizácie, smratriešení, či harmonizácie predpisov v duchu európskej legislatívy. S tým všetkým rastie potreba
neustáleho investovania.
5. Piatou výzvou je pri zachovaní všetkej originality a špecifickosti potreba hľadania
prepojenia vlastnej cesty s globálnymi trendmi.
Úzkorozchodné a historické železnice je potrebné nenásilnou formou začleniť medzi širokú, ale
stabilnú ponuku produktov cestovného ruchu na Slovensku. Potrebná je zmena nástrojov, ktorými
zabezpečujeme prezentáciu železničiek. Rozumieme obmedzeným zdrojom na propagáciu, preto
výzvou je zmena nástrojov, synergia a následná vyššia efektivita osloviť potenciálnych
návštevníkov. V tejto súvislosti je žiadaná aj užšia spolupráca železničiek navzájom pri
presadzovaní legislatívnych i marketingových zámerov.
6. Šiestou, no určite nie poslednou výzvou sú rozvojové možnosti dopravy a dopravnej
dostupnosti.
Je dôležité si uvedomiť, že ocitnutie sa úzkorozchodných železníc v koši turistickej ponuky nie je
ich degradácia, ale vcelku rozumné riešenie záchrany v dobe, keď hrozil ich zánik. Aj naďalej však
zostávajú prostriedkom hromadnej dopravy, pre ktorú nielen možno, ale priam programovo treba
hľadať účel a nové využitie. Využitím primárnej a sekundárnej funkcie možno aj pomocou tejto
dopravy zlepšiť dopravné riešenia dostupnosti turistických, alebo sídelných lokalít. Odľahčenie
centrálnych či turistických parkovísk, úzkych prístupových ciest v dolinách vedúcich k turistickým
centrám je len jeden z možných spôsobov. Pri odvážnych rozvojových projektoch môžu však
úzkorozchodné železnice zohrať aj významnejšiu úlohu. Napríklad pri pravidelnej preprave
školskej mládeže, športovcov, záujmových združení či najširších vrstiev obyvateľstva. Nastavené
trendy v civilizovanom svete, kde dochádza k regulovaniu až potláčaniu a transformácii
individuálnej dopravy, takému spôsobu využitia nahrávajú.
ZÁVER
Po tom, čo sedemdesiate a osemdesiate roky, v niektorých krajinách až roky deväťdesiate,
znamenali pohromu a zánik úzkorozchodných železníc, pre tie, ktoré nejakým spôsobom prežili,
priniesol začiatok tretieho tisícročia nádej a znovuzrodenie. Úzkorozchodné a historické železnice
sa v priebehu niekoľkých rokov stali významným pilierom, a vďačným turistickým cieľom, o ktorý
sa cestovný ruch opiera nielen u nás, ale aj v ďalších štátoch sveta. Originálne železničné atrakcie
však naďalej sprevádza zložitý zápas o prežitie v oblasti legislatívy a financií, ale aj tvrdý zápas o
návštevníka. A to je zrejme tá najvyššia výzva pre úzkorozchodné železnice na Slovensku. Som
presvedčený, že ak prevádzkovatelia týchto špeciálnych dráh pristúpia k plánovaniu i stratégiám
zodpovedne, múdro a s patričným nadhľadom, budú na dobrej ceste. A o to nám v prvej fáze
prístupu k náročným výzvam ide zrejme všetkým, ktorí si úzkorozchodné železnice zamilovali.
Ďakujem za pozornosť.

