Projekt: Revitalizácia Čiernohronskej doliny
Región Horehronie má vďaka aktivitám dobrovoľníkov a nadšencov v pracovných táboroch
Strom života od roku 1982 dnes funkčnú turistickú atrakciu - úzkorozchodnú lesnú železnicu s
názvom Čiernohronská železnica (ČHZ), ktorá ročne prepraví okolo 45 000 turistov. Od roku 1982
je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok a patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta pri
návšteve Banskobystrického kraja.
Jej prevádzka bola obnovená od mája 1992. Prevádzkovateľom dopravy je nezisková
organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby Čiernohronská železnica, n.o. Prevádzka je
zabezpečovaná na úseku trate z Chvatimechu do Čierneho Balogu a do Vydrovskej doliny k
lesníckemu skanzenu, na trati dlhej 14 km. V súčasnosti premáva od Veľkej noci do 30.9. denne
počas turistickej sezóny, prípadne celoročne na objednávku.
Strategickým cieľom neziskovej organizácie ČHZ je využitie regionálnej železničnej dopravy
k ekologizácii regionálnej dopravy v regióne Horehronie a v spolupráci s Banskobystrickým
samosprávnym krajom jej začlenenie do integrovaného dopravného systému železníc a autobusov
s celoročnou pravidelnou osobnou dopravou na trase Chvatimech - Hronec - Čierny Balog - Dobroč
(16 km), čo si bude vyžadovať:
•
•
•
•
•
•
•
•

renováciu a modernizáciu existujúcich úsekov tratí spojenou s elektrifikáciou hlavných
úsekov,
prípadnú výstavbu vytypovaných nových úsekov tratí (napríklad smerom na Osrblie k
Národnému biatlonovému centru lebo do Krupovej doliny pod Chopkom),
zatraktívnenie staníc a zastávok vrátane technickej infraštruktúry (parkoviská, úschovňa
bicyklov a pod.),
rekonštrukciu historických vozidiel,
obstaranie moderných vozidiel,
zriadenie nového technického zázemia pre opravy, údržbu a deponovanie vozidiel,
zavedenie systému pravidelnej údržby tratí.

Viac o tomto zámere nájdete aj na tomto videu: https://www.chz.sk/sk/novinky/krajina-preludi-revitalizacia-ciernohronskej-doliny/
V švajčiarskom kantóne Basel - Landschaft bude spoločnosť Walderburgerbahn
(https://de.wikipedia.org/wiki/Waldenburgerbahn) kvôli rekonštrukcii a zmene koľajového rozchodu
od roku 2022 vyraďovať prebytočný majetok:
1. infraštruktúru pre úzkorozchodnú železnicu s rovnakým rozchodom koľají ako má ČHŽ 760
mm v dĺžke 13 km s výhybňami a zároveň
2. dopravné zariadenia - 5 električiek s kapacitou 67 miest a 9 riadiacich vozňov s kapacitou 51
miest = spolu 794 miest na sedenie s rokom výroby 1992 - 1995.
Kantón Basel - Landschaft vypísal v tomto roku súťaž na bezodplatné poskytnutie tejto
železničnej infraštruktúry a električkovej technológie komukoľvek, kto sa do konca septembra 2019
prihlási s ponukou, v ktorej prejaví seriózny záujem o budúce využitie tejto infraštruktúry a
technológie. Ide o neopakovateľnú príležitosť v Európe, ako bezodplatne získať pre región
Horehronie na trať Chvatimech - Hronec - Čierny Balog - Dobroč finančne výhodné a funkčné
riešenie. Aj keď získanie tejto infraštruktúry a električkových súprav je bezodplatné, vyvolaná
investícia pre umiestnenie tejto infraštruktúry sa pohybuje vo výške 10 miliónov EUR, čo by malo
byť financovateľné v budúcom programovacom období z Európskych štrukturálnych a investičných

fondov (EŠIF), z Operačného programu Dopravná infraštruktúra. Odhadované prevádzkové náklady
regionálnej železničnej dopravy na tejto trati budú predstavovať 600 000 EUR ročne.
Spoločnosť Walderburgerbahn hľadá silného partnera, ktorý zaručí, že železničná
infraštruktúra aj vlakové dopravné zariadenia budú sfunkčnené a naďalej používané a zároveň
preukáže dostatočnú odbornú spôsobilosť pre jej prevádzkovanie a plán budúceho využívania.
Samotná nezisková organizácia ČHZ nie je dostatočne silným partnerom pre švajčiarsky región
Basel, nakolko prevádzkuje len jeden turistický vláčik, aj to len sezónne, ale v konzorciu s BBSK sa
ním môže stať. Pracovníci ČHZ disponujú požadovanou odbornosťou a Úrad BBSK má potrebu
ekologizácie dopravy a postupného budovania integrovaného dopravného systému na území kraja.
V regiónoch, kde železničná doprava má svoje opodstatnenie, čo znamená, že tam existuje
vhodná skladba cestujúcich: cestujúci do zamestnania, žiaci škôl, miestni obyvatelia a turisti, tam je
vhodné autobusovú dopravu nahradiť ekologickejšou železničnou dopravou. Týmto regiónom je
práve Horehronie. Trať by okrem návštevníkov mohli využívať aj zamestnanci dvoch veľkých
zamestnávateľov Železiarne Podbrezová a zlievárne v Hronci ZLH Plus, a.s., kam denne z
Čiernohronskej doliny cestuje okolo 500 zamestnancov. Obidvaja zamestnávatelia vyjadrili podporu
tomuto projektu. Región Horehronie je dostatočne atraktívny pre železničnú dopravu a existuje dopyt
od návštevníkov pre jej využívanie.
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Návrh dobudovania nástupnej stanice ČHŽ Chvatimech
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