Zápisnica z 3. rokovania pracovnej skupiny revitalizácie ČHŽ
konaného 22.10.2019 v Banskej Bystrici
Prítomní:

Ondrej Lunter – podpredseda BBSK
Petra Šuhajdová – špecialista na cestovný ruch RRA BBSK
Andrea Pavlíková – odborná referentka pre riadenie projektov BBSK
Aleš Bílek – riaditeľ ČHŽ
Peter Siman – zástupca vedúceho dopravy ŽP, a.s.
Ladislav Kardhordó – starosta obce Podbrezová
Peter Jenča – starosta obce Valaská
František Budovec – starosta obce Čierny Balog

Ospravedlnení: Iveta Niňajová – poradkyňa predsedu BBSK
Miroslav Vyka – vedúci odboru verejnej dopravy BBSK
Roman Červeň – personálny a ekonomický riaditeľ Zlh Plus, a.s. Hronec
Tomáš Abel – primátor mesta Brezno
Marian Alberty – starosta obce Bystrá
Roman Švantner – starosta obce Mýto pod Ďumbierom
Bohuslav Nemky – starosta obce Hronec
Peter Siman – starosta obce Osrblie
Rokovanie pracovnej skupiny zvolala RRA a ČHŽ s nasledovným programom:
1.

Zhrnutie doterajších a nových informácií o projekte Revitalizácie Čiernohronskej doliny, viď.:
https://www.chz.sk/sk/novinky/projekt-revitalizacia-ciernohronskej-doliny-ide-do-dalsej-fazy/.

2.

Informácia o postupe prác na projekte obnovy hlavnej trate ČHŽ a nových možnostiach jeho
financovania z Nórskych fondov.

3.

Diskusia s primátorom mesta a starostami obcí o možnostiach a potrebe spolupráce i ďalšej
príprave projektu.

4.

Voľná diskusia

Zápis z rokovania:
1. Zhrnutie doterajších a nových informácií o projekte Revitalizácie Čiernohronskej doliny, viď.:
https://www.chz.sk/sk/novinky/projekt-revitalizacia-ciernohronskej-doliny-ide-do-dalsej-fazy/.
Rokovanie otvoril Ondrej Lunter, ktorý v krátkosti predstavil projekt Revitalizácie Čiernohronskej
doliny i doterajšiu spoluprácu a ponuky švajčiarskej firmy BLT a kroky, ktoré BBSK v tejto veci doposiaľ
uskutočnil. V súvislosti s pripravovaným Integrovaným dopravným systémom /IDS/ i rozvojom
cestovného ruchu ide o jeden z prioritných projektov BBSK – deklaráciu jeho maximálnej možnej podpory
vyjadril BBSK Uznesením zastupiteľstva BBSK č. 210/2019 zo dňa 22.8.2019. Zdôraznil potrebu vyjasniť si
stanoviská všetkých partnerov tak, aby sme boli „všetci na palube“.
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Program rokovania rozdelil na dve časti s tým že začneme prvou – súhlasom obce Čierny Balog
s podaním projektu pre Nórske fondy, kde je potrebné pripraviť rozpočet i celý projekt do 30.11.2019.
Projekt bude riešiť obnovu Národnej kultúrnej pamiatky len pre zachovanie historickej dopravy.
V druhej časti sa budeme venovať vytvoreniu konsenzu i pre projekt obnovy a využitia ČHŽ pre
verejnú osobnú dopravu v rámci IDS BBSK.
2. Informácia o postupe prác na projekte obnovy hlavnej trate ČHŽ a nových možnostiach jeho
financovania z Nórskych fondov.
- Aleš Bílek predstavil možnosť financovania obnovy časti hlavnej trate ako Národnej kultúrnej pamiatky
v úseku Čierny Balog – Šánske (5 km) z Nórsky fondov. Tento úsek bol vybratý z dôvodu nadväznosti na už
opravené úseky Čierny Balog – Dobroč a Čierny Balog – Vydrovo tak, aby mohli byť všetky tri opravené
úseky aj naďalej prevádzkovo využívané. Vyjadril ľútosť nad tým, že financie nebudú stačiť na celý úsek
trate až po Chvatimech. Možno v ďalšej etape. Celá trať je už v prevádzke vyše 27 rokov a drevené podvaly
v obťažných klimatických podmienkach Hrončianskej doliny za ten čas zhnili a neumožňujú v súčasnosti
plnohodnotnú bezpečnú prevádzku všetkých vlakov. Trať v tomto úseku bola opravovaná dobrovoľníkmi
za pomoci sponzorov v rokoch 1983 – 1993, čo je dnes už neopakovateľné. Technický stav i možnosti
dobrovoľníkov (finančné i fyzické) budú umožňovať ešte niekoľko rokov občasné využívanie tohto úseku
pre ľahké vlaky a šliapacie drezíny, ale bez generálnej obnovy sa časom trať rozpadne úplne. Nakoľko už
vyše 30 rokov štátna správa ani samosprávy železničke nijako systémovo nepomáhajú - nechávajú jej
existenciu iba na dobrovoľníkoch a nadšencoch, veľmi privítal spoluprácu s novým vedením BBSK. Najviac
ho potešilo, že z piatich priorít BBSK sú dve: Cestovný ruch a Integrovaný dopravný systém v súlade
s dlhodobým úsilím a perspektívami ČHŽ.
- František Budovec v reakcii zdôraznil, že obec Čierny Balog nemá nič proti obnove ČHŽ do pôvodného
stavu pre sezónnu dopravu turistov, na ktorý sú v obci už všetci zvyknutí. Je potrebné riešiť problém
parkovania návštevníkov v obci – tento problém ale projekt pre Nórske fondy nerieši. Napriek tomu si
myslí, že obec dá pre tento projekt súhlasné stanovisko – žiadosť o stanovisko so stručným popisom
projektu žiada pani Pavlíkovú odoslať do termínu konania obecného zastupiteľstva dňa 24.10.2019 emailom priamo starostovi. Pani Pavlíková po tomto bode opustila rokovanie.
3. Diskusia s primátorom mesta a starostami obcí o možnostiach a potrebe spolupráce i ďalšej prípravy
projektu.
- Aleš Bílek predstavil všetky aspekty projektu s dôrazom na pozitívne skúsenosti s rozvojom a podporou
verejnej osobnej dopravy v rozvinutých krajinách. Unikátna možnosť získať do roku 2023
z rekonštruovanej švajčiarskej úzkorozchodnej železnice Waldenburgbahn všetok infraštruktúrny materiál
vrátane všetkých prevádzkovaných elektrických vozidiel (5 trakčných a 9 riadiacich vozňov) vo veľmi
dobrom technickom stave sa už nikdy nebude opakovať. V súčasnosti prebieha prestavba celej železnice
na rozchod 1 000 mm spojená s komplexnou modernizáciou v hodnote 350 mil. CHF. V súťaži je okrem
ČHŽ aj ďalších cca 5 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 s predbežným rozpočtom cca 5 mil. €. Obnova ČHŽ do
podoby regionálnej elektrifikovanej železnice zapojenej do integrovaného dopravného systému verejnej
dopravy BBSK bude síce finančne náročnejšia, ale mohla by výrazným spôsobom zvýšiť jej využiteľnosť
i pre domácich obyvateľov – nie len pre turistov. Možnosť získania materiálu zo švajčiarska by znížila
celkovú cenu jej opravy. 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. Je oveľa
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jednoduchšie získať väčší objem financií na opravu a údržbu tratí (napr. z fondov EU OPDI) pokiaľ je trať
využívaná celoročne v rámci verejnej dopravy, než keď je iba turistickou atrakciou. Vynaložené finančné
prostriedky budú tak využívané dlhodobo s výrazným efektom i pre miestnych obyvateľov, pre ktoré má
ČHŽ ako čisto turistická atrakcia bez dotácií do prevádzky príliš drahé cestovné. Znížime uhlíkovú stopu.
- František Budovec označil projekt za neúčelný – nebude koho voziť. Miestni obyvatelia zostanú pri
používaní automobilov a autobusov, hlavný prepravný smer je do Brezna. Obec Čierny Balog je veľmi
členitá a na zastávky ČHŽ je ďaleko. Projekt IDS bude miešať bežných cestujúcich s turistami, čo je pre ČHŽ
ekonomicky zle. Kto to bude prevádzkovať? Potreba 11-tich nových zamestnancov ČHŽ je ohromná
a finančne náročná. Prevádzka železnice predstavuje množstvo rizík: padajúce stromy, starostlivosť o trať
a pod., myslí si že sú iné lacnejšie riešenia, napr. elektrobusy. Je potrebné celý projekt prezentovať
občanom, lebo o týchto veciach rozhoduje zastupiteľstvo
- Ondrej Lunter poznamenal, že toto sú skôr otázky pre potencionálneho prevádzkovateľa IDS. Tým môže
byť štát, súkromný subjekt, alebo dopravná spoločnosť BBSK a obcí. Určite to ale nebude obec Čierny
Balog – tej v súvislosti s projektom nevznikajú žiadne náklady, skôr benefity. Celý IDS je ale potrebné
dokonale pripraviť z dostupných dát, sú na to odborné postupy na ktorých BBSK už pracuje.
- František Budovec označil kde vidí hlavné problémy: požiadavky na priestor, trolejové vedenie, zmena
vzhľadu obce, domy v tesnej blízkosti trate, hluk a ruch z prevádzky vlakov. Myslí si, že stanovisko obce
bude záporné. Pri dotovaní ČHŽ ubudnú autobusy, ktoré slúžia dobre. Dotácia 25 mil. € do prevádzky
autobusov je pre celý kraj, samotná ČHŽ by pohltila cca 600 000,- €, čo je nespravodlivé.
- Petra Šuhajdová poznamenala, že pán Vyka preto spracováva Plán dopravnej obslužnosti a Plán mobility
pre celý kraj a až na základe neho budú známe potrebné podklady pre financovanie prevádzky. Časť
financií sa vďaka IDS ušetrí.
- Ondrej Lunter je prekvapený, že sama obec nevidí výhody projektu, mala by to sama chcieť pre svojich
občanov. Argumenty pána starostu sú pochopiteľné, ale treba sa nastaviť pozitívne, inak nemá naša práca
zmysel. BBSK do toho v tom prípade nepôjde, máme dosť iných projektov a starostí na to, aby sme
investovali čas a financie. Ak reprezentant obyvateľov projekt nechce, nebude to. Je potrebné odpovedať
na relevantné otázky, ktoré pán starosta položil. Aleš Bílek by mal pomenovať výhody. Ak ich pán starosta
nevidía nevidí význam, poďme od toho.
- Petra Šuhajdová vidí v projekte veľký význam pre cestovný ruchu. Trať pomôže všetkým obciam. Verí
benefitom tak prečo to neskúsiť. Ak sa stane opäť hlavným nástupným bodom pre turistov Chvatimech,
odľahčí sa tým Čierny Balog i pri probléme s parkovaním, napr. ubytovaní hostia z Bystrej doliny nebudú
chodiť autom až na Čierny Balog
- František Budovec nemá nič proti ČHŽ, ale nie v režime pravidelnej dopravy. Možno variant krátkych
motorových vlakov v rámci obce Čierny Balog, ale nie elektrifikácia a verejná osobná doprava IDS.
- Ladislav Karhordó poukázal na nutnosť motivovať ľudí poskytnutím kvalitného cestovania verejnou
dopravou, projekt víta, ale zároveň chápe obavy pána starostu
- Peter Jenča vidí reálne skôr Nórske fondy. Modernizáciou stráca ČHŽ historický význam. Upozornil na
skutočnosť, že pozemky pod traťou v obci Valaská sú na katastri vedené stále ešte ako vlastníctvo štátnych
lesov. Projektu ale fandí.
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- Ondrej Lunter: Pomenovali sme témy 1. Dopravné, spojené s financovaním IDS. Tie musí vyriešiť BBSK
a pán Vyka. 2. Stanoviska obcí (hlučnosť, vzhľad a pod.). Nemá zmysel pokračovať ak nemáme podporu
obcí a nechcú to. Nikdy nepôjdem proti obciam. Projektov je veľa, väčšinou je skôr tlak na nás, aby sme
ich podporpvali. Potrebujeme záväzné stanoviska obcí k verejnej osobnej doprave a IDS. Buď sa zmení
stanovisko obcí, alebo skončíme. Nosné sú obce Čierny Balog a Hronec.
- Peter Siman uviedol že za ŽP, a.s. len na Nový závod denne cestuje z oblasti Čierneho Balogu asi 300
zamestnancov. Je možné že na Starý závod to bude ďalších 300, zistí to. Keby sám mal tú možnosť, išiel by
určite vlakom, nie autom. V návrhu grafikonu chýbajú zatiaľ spoje pre THP pracovníkov, ale predpokladá,
že bude možné ich ešte doplniť. Je potrebné zistiť dopravné prúdy. Treba myslieť na budúcnosť, nie sa len
pozerať čo je teraz a nevidieť perspektívu, cena za Švajčiarske súpravy je výhrou v lotérii. Trendy sú
smerom ku železnici a elektrickej trakcii – z takých vlakov je hluk minimálny, sám bývam u železnice
a nijako mu nevadí.
- Petra Šuhajdová poznamenala, že iné možnosti nákupu moderných vozidiel sú oveľa drahšie.
- Aleš Bílek: Cena za nákup jednej modernej motorovej súpravy na tento rozchod sa v súčasnosti pohybuje
okolo 10 mil. €.
- František Budovec: Motorové súpravy asi áno.
- Aleš Bílek: Pokračujme v projekte, v prípade že budeme úspešný je vždy do roku 2021 možnosť od
projektu odstúpiť a slušnou formou sa Švajčiarom so zdôvodnením ospravedlniť. Nadviažeme kontakty,
zviditeľníme sa v spoločnosti subjektov, ktoré majú prehľad o podobných možnostiach a môžeme
i v prípade neúspechu niekedy v budúcnosti získať vyradené motorové vlaky z Rakúska.
- František Budovec: Kto bude žiadať a kto bude zodpovedný? Ja nemôžem o tom rozhodovať, rozhoduje
zastupiteľstvo.
- Ondrej Lunter: Nikto to nechce od obce, ale pán starosta musíte aj Vy prevziať zodpovednosť za
rozhodnutia. Obchádzal ste poslancov BBSK pred hlasovaním o uznesení BBSK, aby tento zámer a podporu
zo strany BBSK neschválili.
- František Budovec: Žiaľ neskoro.
- Ondrej Lunter: No vidíte, ideme hlavou proti múru. Pošleme Vám žiadosť o stanovisko obce. Kraj nepôjde
do niečoho s čím obce nesúhlasia, resp. proti tomu bojujú.
- František Budovec: Predpokladám, že bude zamietavé.
- Aleš Bílek: Navrhujeme rozdeliť stanovisko obcí i žiadosť pre Švajčiarov na dve skupiny: 1. Elektrické
vlaky, 2. Infraštruktúra (koľaje, výhybky, zabezpečovacie zariadenie, priecestia a pod.). Zatiaľ bola zo
Švajčiarska ponuka len na vozidlá, ale my budeme potrebovať skôr infraštruktúru. Trať ČHŽ sa musí opraviť
v každom prípade a materiál zo Švajčiarska by výrazne znížil cenu za opravu. Aké bude stanovisko obce ak
nepôjdeme cestou IDS? Neopúšťajme projekt len pre nesúhlas jednej obce. Vykonalo sa už veľmi veľa
práce. Je to ohromná príležitosť pre všetkých miestnych obyvateľov do budúcnosti.
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- Ondrej Lunter: Pokiaľ bude p. starosta presviedčať poslancov proti, nemá to význam. Buď získajme
súpravy a zaveďme IDS, alebo ČHŽ zostane iba ako historická pamiatka a žiadajme len o koľaje. BBSK
pripraví žiadosti o stanovisko obcí.

Úlohy:
1.

Poslať e-mailom starostovi Čierneho Balogu stručný popis projektu obnovy trate ČHŽ pre Nórske
fondy so žiadosťou o súhlas obce. Z: Pavlíková T: 24.10.2019

2.

Spojiť sa s LSR a obcou Valaská vo veci vlastníctva pozemkov pod traťou v katastri obce Valaská.
Z: Bílek T: čím skôr

3.

Pripraviť žiadosť o stanovisko k projektu Revitalizácie Čiernohronskej doliny za BBSK a požiadať
obecné zastupiteľstva dotknutých obcí o vyjadrenie. Z: Šuhajdová, Bílek T: do 8.11.2019

Zapísal: Aleš Bílek
Overila: Petra Šuhajdová

Príloha č.1: Výpis č. 112/2019 – Uznesenie zastupiteľstva BBSK č. 210/2019 z 22.8.2019

Petra Šuhajdová

Aleš Bílek

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

riaditeľ ČHZ

Rozdeľovník:
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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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