Zápisnica z 2. rokovania pracovnej skupiny revitalizácie ČHŽ
konaného 20.6.2019 v Banskej Bystrici

Prítomní:

Iveta Niňajová – poradkyňa predsedu BBSK
Petra Šuhajdová – špecialista na cestovný ruch RRA BBSK
Miroslav Vyka – vedúci odboru verejnej dopravy BBSK
Aleš Bílek – riaditeľ ČHŽ
Peter Krajan – vedúci dopravy ŽP, a.s.
Roman Červeň – personálny a ekonomický riaditeľ Zlh Plus, a.s. Hronec
František Budovec – starosta obce Čierny Balog

Ospravedlnení: Ondrej Lunter – podpredseda BBSK
Zuzana Lafférsová – riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu BBSK
Ján Murgaš – poradca ČHŽ pre stavbu a údržbu tratí
Eugen Melega – sprostredkovateľ kontaktov s Waldenburgahn
Marian Kurčík – podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP, a.s.
Michal Petríček – generálny riaditeľ Zlh Plus, a.s. Hronec
Tomáš Abel – primátor mesta Brezno
Marian Alberty – starosta obce Bystrá
Roman Švantner – starosta obce Mýto pod Ďumbierom
Ladislav Kardhordó – starosta obce Podbrezová
Peter Jenča – starosta obce Valaská
Bohuslav Nemky – starosta obce Hronec
Peter Siman – starosta obce Osrblie

Rokovanie pracovnej skupiny zvolala RRA a ČHŽ z dôvodu predstavenia projektu a prípravy
odpovedi švajčiarskej spoločnosti BLT vo veci možného získania materiálu z prestavovanej
úzkorozchodnej železnice Waldenburgbahn – viď. https://www.blt.ch/ a príloha 1 – požiadavky BLT.

Bod 1 - Otvorenie: Zhrnutie doterajších informácií a predstavenie projektu: „Krajina pre ľudí –
revitalizácia Čiernohronskej doliny, stratégia rozvoja ČHŽ 2018 – 2028“, viď.:
https://www.chz.sk/sk/novinky/krajina-pre-ludi-revitalizacia-ciernohronskej-doliny/
Rokovanie otvorila Petra Šuhajdová, ktorá ospravedlnila z rokovania Ondreja Luntera a Zuzana
Lafférsovú. Spoločne s Alešom Bílkom krátko zhrnuli všetky doterajšie informácie o projekte „Krajina pre
ľudí – revitalizácia Čiernohronskej doliny, stratégia rozvoja ČHŽ 2018 – 2028“, viď.:
https://www.chz.sk/sk/novinky/krajina-pre-ludi-revitalizacia-ciernohronskej-doliny/. Bol premietnutý
krátky film o projekte.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK, N. O. | NÁM. SNP 14585/1 | 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
048/43 25 751 | OFFICE@DOBRYKRAJ.SK | WWW.DOBRYKRAJ.SK | BBSK.SK/AGENTURA

Bod 2 – Informácia o už uskutočnených prácach na projekte obnovy hlavnej trate ČHŽ a možnostiach
jeho financovania z rôznych zdrojov (EU OPDI, granty MK SR, granty HU-SK, granty MŽP SR
a Švajčiarsko-slovenský revolvingový fond a pod.):
V rámci krátkej prezentácie predstavil riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek všetky aspekty projektu s dôrazom
na pozitívne skúsenosti s rozvojom a podporou verejnej osobnej dopravy v minulosti a v okolitých
krajinách, predovšetkým vo Švajčiarsku. Oboznámil prítomných s unikátnou možnosťou získať do roku
2023 z rekonštruovanej švajčiarskej úzkorozchodnej železnice Waldenburgbahn všetok infraštruktúrny
materiál vrátane všetkých prevádzkovaných elektrických vozidiel (5 motorových a 9 riadiacich vozňov) vo
veľmi dobrom technickom stave (v súčasnosti prebieha prestavba celej železnice na rozchod 1 000 mm
spojená s komplexnou modernizáciou v hodnote 350 mil. CHF). Po úvodných rokovaniach so švajčiarskou
stranou je potrebné pripraviť pre nich do jesene 2019 cca 20-30 stránkový materiál a dať im záruky
zmysluplného využitia materiálu z Waldenburgbahn na Slovensku. V súťaži je okrem ČHŽ aj ďalších cca 9
uchádzačov – naša železnička má však veľmi veľkú šancu materiál získať. Aj v prípade, že sa to nepodarí,
je potrebné pripraviť a financovať projekt obnovy celej hlavnej trate ČHŽ z Chvatimechu po Čierny Balog
pre účely turistickej dopravy. Úsek je po 30-tich rokoch prevádzky už v zlom technickom stave (zhnité
podvaly) a potrebuje generálnu opravu s predbežným rozpočtom cca 5 mil. €. Obnova ČHŽ do podoby
regionálnej elektrifikovanej železnice zapojenej do integrovaného dopravného systému verejnej dopravy
BBSK by mohla výrazným spôsobom zvýšiť jej využiteľnosť i pre domácich obyvateľov – nie len pre turistov
a možnosť získania materiálu zo švajčiarska by znížila celkovú cenu jej opravy. BBSK podporuje túto
myšlienku a pán predseda BBSK Ján Lunter už vykonal v tejto veci viacero rokovaní vrátane priameho
kontaktu s veľvyslancom Švajčiarska na Slovensku. Pre jednotlivé etapy projektu sú spracované viaceré
štúdie a podklady pre stavebný projekt obnovy a revitalizácie ČHŽ, súčasne prebiehajú viaceré rokovania
o možnostiach financovania celého projektu na úrovni vlády SR i jednotlivých grantových schém EU.

Bod 3 - Diskusia s primátorom mesta, starostami obcí a zamestnávateľmi – potencionálnymi užívateľmi
prepravných služieb o možnostiach spolupráce a ďalšej príprave projektu a voľná diskusia:
- Petra Šuhajdová zdôraznila prínos ČHŽ pre rozvoj cestovného ruchu a budovanie cyklotrás v jej okolí.
Hovorila o jednotlivých projektoch cyklotrás a o problémoch spojených s ich realizáciou. Je veľký záujem
BBSK v týchto projektoch (napr. osobitná cyklotrasa zo Zvolena celým Horehroním) pokračovať.
-Iveta Niňajová potvrdila dôležitosť vzájomného prepojenia jednotlivých aktivít cestovného ruchu,
turistiky a bežného života miestnych obyvateľov.
- Peter Krajan projekt privítal nie len ako zástupca ŽP, a.s. pre potencionálnu dopravu ich zamestnancov,
ale i ako cyklista a účastník cestovného ruchu v regióne. Bývalá autobusová stanica pred fabrikou už sa
zmenila na parkovisko osobných vozidiel ich zamestnancov a tento trend nie je priaznivý. Napriek tomu,
že časť ľudí zostane verná automobilom (cestou vyzdvihnú deti zo školy, urobia si nákupy v Brezna a pod.),
vidí v každodennom využívaní ČHŽ veľký potenciál.
-Roman Červeň poznamenal, že trať ČHŽ ide priamo pred oknami Zlh Plus, a.s. Hronec a dopravu ich
zamestnancov by tiež privítal. Poukázal na veľké problémy s parkovaním osobných vozidiel pred fabrikou.
-František Budovec označil projekt za nereálny v súčasnej situácii. Nevie si predstaviť jeho zmysel, keďže
každý už má auto a bude ho prioritne využívať.
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-Miroslav Vyka privítal projekt, nakoľko práve v tomto období sa pripravuje celková analýza a rozvoj
verejnej dopravy v BBSK na ďalších 10 rokov. Budúci rok sa bude schvaľovať materiál o celkovej potrebe
mobility v kraji a je dobré už teraz ČHŽ do nej zapracovať. Predpokladané náklady na dotáciu verejnej
prevádzky ČHŽ v maximálnom uvažovanom rozsahu celodenného hodinového taktu s doplnením
niektorých robotníckych a školských spojov v zmysle navrhovaného grafikonu budú pri približnej výške
dotácie 3,- €/vlkm cca 600 000,- €/rok. Sumu treba vidieť v kontexte dotácie do autobusovej dopravy vo
výške 26 mil. €/rok a čiastočne ju zníži i tržba z cestovných lístkov. Je možné požiadať o dotáciu na verejnú
dopravu i zo štátu.
-Aleš Bílek poznamenal, že už v súčasnosti je tržba na cestovnom ČHŽ len zo sezónnej turistickej prevádzky
vo výške cca 200 000,- €/rok a je veľký predpoklad jej rastu pri celoročnej taktovej doprave. Na
porovnateľných úzkorozchodných železniciach vo Švajčiarsku (Zentralbahn) je podiel turistickej dopravy
zhruba 75 %:

-Miroslav Vyka pokračoval informáciou, že v rokoch 2023 – 2028 bude prebiehať v BBSK celková
reorganizácia verejnej dopravy s dôrazom na prednostné využívanie ekologickej železničnej dopravy na
hlavných trasách s doplnením nadväzných autobusových liniek. Nie je to len o doprave samotnej,
skúsenosti ukazujú, že je to predovšetkým o kvalitnej ponuke, marketingu, nadväzných produktoch
a službách. Príklady zo zahraničia, ale i napr. z trate Komárno – Bratislava hovoria jednoznačne v prospech
renesancie železníc v spojení s inými druhmi dopravy – ide o tzv. integrovanú mobilitu. Materiál by mal
navrhnúť financie, prevádzkový model, majetkovú štruktúru a pod. Výhodou podobných železničiek je ich
ohromná kapacita pri rôznych veľkých akciách (napr. biatlon Osrblie), na podobnej železničke Zell am See
– Krimml odvezú i 20 000 cestujúcich za víkend (pozn. Aleš Bílek – počas Dňa stromu prepraví ČHŽ už teraz
vyše 5 000 cestujúcich za deň). Benefitom sú nie len tržby z cestovného, ale aj dane od miestnych
podnikateľov v rámci rozvoja cestovného ruchu i celej oblasti – synergetický efekt.
-František Budovec poznamenal že čo budú hovoriť občania v Rimavskej Sobote, keď im na úkor ČHŽ
porušia spoje.
-Miroslav Vyka oponoval, že verejnú dopravu treba riešiť v celom kraji komplexne.

Bod 4 – Úlohy:
1.

Zistiť časové možnosti a zvolať nasledujúce rokovanie na 17.7.2019 o 10.00 hod na RRA Banská
Bystrica. Z: Šuhajdová T: 9.7.2019

2.

Na rokovanie prizvať opäť i pána Ondreja Luntera a Miroslava Vyku i Mgr. Zuzanu Lafférsovú –
riaditeľku odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu BBSK. Z: Šuhajdová T: 9.7.2019
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3.

Pripraviť text podporných listov od ŽP, a.s. a Zlh Plus, a.s. Hronec, ako aj od jednotlivých obcí –
tam vrátane prísľubu vloženia svojich pozemkov pod traťou ČHŽ do spoločného projektu s BBSK.
Z: Bílek, Šuhajdová T: 9.7.2019

4.

Zistiť možnosti zabezpečenia a finančnú náročnosť profesionálnej prípravy projektu v zmysle
požiadaviek BLT (20 – 30 strán) vrátane krátkeho propagačného videa pre schválenie
v zastupiteľstve BBSK konaného dňa 23.8.2019. Z: Šuhajdová T: 17.7.2019

5.

Zistiť približné počty potenciálnych cestujúcich denne dochádzajúcich v reláciách Čierny Balog –
Podbrezová/Hronec/Banská Bystrica. Z: Vyka T: 24.7.2019

6.

Presondovať možnosti angažovania odborníkov pre právnu analýzu majiteľa a prevádzkovateľa
revitalizovanej ČHŽ v budúcnosti. Z: Vyka T: 24.7.2019

Zapísal: Aleš Bílek
Overila: Petra Šuhajdová

Príloha č.1: Preklad odpovedi BLT

Petra Šuhajdová

Aleš Bílek

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

riaditeľ ČHZ
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Rozdeľovník:
ondrejlunter@gmail.com, iveta.ninajova@gmail.com,
petra.suhajdova@dobrykraj.sk, miroslav.vyka@bbsk.sk,
miroslav.vyka@centrum.cz, zuzana.laffersova@bbsk.sk,
gepardmodel@nextra.sk, pragma.vita@gmail.com, chz@chz.sk,
kurcik@zelpo.sk, petricek@zlhhronec.sk, primator@brezno.sk,
starosta@bystra.sk, ou@mytopoddumbierom.sk, starosta@podbrezova.sk,
starosta@valaska.sk, sekretariat@obechronec.sk, obec@osrblie.sk,
starosta@ciernybalog.sk, krajan@zelpo.sk, cerven@zlhhronec.sk
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