Štúdia výstavby trate Čiernohronskej železnice smerom na Tále

Čiernohronská železnica, n. o., Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog, tel: 048/6191500, 0905/486 377

1. Úvod:
Predložená štúdia, spracovaná ako diplomová práca Martina Čupeca na Žilinskej
univerzite v Žiline v roku 2003 predpokladá zvýšenie atraktívnosti územia a rozšírenie
dopravnej obslužnosti výstavbou novej trate Čiernohronskej železnice /ČHŽ/ smerom na Tále.
Trať je navrhovaná pomerne moderne, s prevádzkovou rýchlosťou 50 km/h a možnosťou
následnej elektrifikácie – vytvorenie podobného prevádzkového modelu ako TEŽ vo
Vysokých Tatrách. Okrem dopravnej obslužnosti územia pravidelnými rýchlymi vlakmi,
predpokladáme sezónnu prevádzku historických súprav s parnými lokomotívami a turisticky
príťažlivými súpravami s programom, podobne ako je tomu v súčasnosti na ČHŽ.

2. Popis riešenia:
Nová železničná trať využíva už existujúcu nástupnú stanicu ČHŽ Chvatimech a
odpája sa od súčasnej železničnej trate ČHŽ Chvatimech – Čierny Balog v km 0,100 000
vložením výhybky 1:7,5 – 210 m. Stúpa násypom popri rieke Hron, v km 0,400 je navrhnutý
železničný most ponad cestu I. triedy I/66. Ďalej trasa pokračuje v dvoch variantoch (pri
jednej je uvažovaný tunel dĺžky 350 m) a cez vrcholový bod v priestore nad hlavnou bránou
Železiarní Podbrezová a.s. klesá do údolia rieky Bystrianky a Bystrej doliny. V tomto úseku
sú zložité stavebno-technické podmienky, ktoré si vyžiadali návrh najzložitejších stavieb
železničného spodku na celej trati. Trať ďalej pokračuje po ľavom brehu rieky Bystrianky cez
chatovú osadu Bystrá - do km 5,351, kde je navrhnutá železničná zastávka „Bystrianská
jaskyňa“, slúžiaca dopravnej obsluhe chatovej osady i Bystrianskej jaskyne. V km 5,850
nasleduje navrhovaná stanica „Bystrá“, ktorá pozostáva z jednej hlavnej a jednej vedľajšej
koľaje. Súčasne sa v nej z hlavnej trate odpája odbočka, smerovaná cez areál SKI Mýto až po
hotel Mýto, dlhá 5,000 km. Pokračovanie hlavnej trate smerom na Tále je trasované stále
popri rieke Bystrianka opäť v dvoch variantoch, v km 8,660 pri hoteli Golf je zriadená
zastávka „Golf“. Trasa ďalej pokračuje popri rieke až k hotelu Partizán, kde je navrhnutá
zastávka „Partizán - zastávka“. Trať končí v km 10, 870 151 v železničnej stanici „Partizán“.
Prípadné možné predĺženie trate až na Trangošku a Srdiečko už nebolo predmetom tejto
štúdie.
Know-how, prevádzkové a technické zázemie bude využité z ČHŽ - dielne i depo sú v
Hronci. V prípade elektrifikácie trate bude potrebné vybudovať vo vhodnej lokalite vlastné
technologické zázemie (vodná elektráreň, prípadne napájacia stanica, depo, dielne a pod.). V
prvej etape je možné prevádzkovať trať motorovými súpravami - viď. priložená štúdia a
ponuka motorových súprav z Portugalska.
Navrhovaný počet zastávok a staníc je možné na základe prevádzkových skúseností
zvýšiť v súlade s potrebami obcí i jednotlivých rekreačných zariadení. Tiež je možné následne
vybudovať krátke odbočky priamo k jednotlivým zariadeniam CR a trať v budúcnosti
využívať pre zásobovanie i napr. pre odvoz odpadu (viď. existujúce príklady zo Švajčiarska a
pod.).
Atraktivitu prevádzky zvyšujú špeciálne súpravy zostavené na objednávky cestovných
kancelárií a zariadení CR, zložené z vyhliadkových vozňov, reštauračných a salónnych
vozňov a ťahaných parnými lokomotívami. Mikroregión Chopok-juh s vybudovanými
atraktivitami (golfové ihrisko, Bystrianská jaskyňa, SKI centrá...) a hustou sieťou ubytovacích
a stravovacích zariadení je tak možné výhodne prepojiť s Mikroregiónom Čierny Hron a
ponukou kvalitatívne iných atrakcií (lesnický skanzen vo Vydrove, areál biatlonu v Osrblí,
meandre Kamenistého potoka na Sihle a pod.).

3. Orientačný prepočet investičných nákladov:
Variant 1 (bez tunelu):
Projektové práce ……………………………………………... 14 942 555,- Sk
Prevádzkové súbory ………………………………………….. 16 488 268,- Sk
Stavebné objekty …………………………………………..... 282 362 828,- Sk
Vedľajšie rozpočtové náklady ……………..........………….… 14 942 555,- Sk
Iné nešpecifikované náklady …………..……………………... 59 770 219,- Sk
Rezerva ……………………………………………………….. 23 908 088,- Sk
Spolu ………………………………………………………… 412 414 509,- Sk

Variant 2 (s tunelom):
Projektové práce ……………………………………………… 29 828 495,- Sk
Prevádzkové súbory …………………………………………... 16 344 167,- Sk
Stavebné objekty …………………………………………...... 508 225 740- Sk
Vedľajšie rozpočtové náklady ……………………………....... 71 588 389,- Sk
Iné nešpecifikované náklady …………..…………………..… 119 313 981,- Sk
Rezerva ……………………………………………………….. 47 725 593,- Sk
Spolu ………………………………………………………… 721 437 976,- Sk

Odbočka Bystrá - Mýto:
Projektové práce ………………………………………………. 4 970 681,- Sk
Prevádzkové súbory ………………………………………….... 6 953 286,- Sk
Stavebné objekty …………………………………………...… 92 460 329- Sk
Vedľajšie rozpočtové náklady ………………………………....11 929 634,- Sk
Iné nešpecifikované náklady …………..……………………... 19 882 723,- Sk
Rezerva ………………………………………………………… 7 953 089,- Sk
Spolu ………………………………………………………… 144 149 742,- Sk

3. Záver
Predpokladom úspešnosti a realizovateľnosti projektu je jeho osvojenie si obcami
Mikroregiónu Chopok-juh a VÚC Banská Bystrica s následným pripravením kvalitnej
žiadosti na financovanie zo štrukturálnych fondov EU. Z dnešného pohľadu sa projekt môže
javiť ako finančné nerealizovateľný. Prostriedky na rozvoj regiónov z EÚ, investované v
ostatných rokoch napr. v Portugalsku, dávajú však v súčasnosti veľkú nádej a možnosti pre
Slovensko. Podľa opakovaných vyjadrení vlády nepredkladáme EÚ dostatočný počet
zaujímavých a kvalitných projektov. Nevyhovujúcu úzku cestu a dopravu v tejto lokalite bude
potrebné v blízkej budúcnosti aj tak riešiť a navrhované riešenie prináša mnohé výhody v
oblasti ekológie, rozvoja turistického ruchu i určitej originality a unikátnosti územia.
Ing. Aleš Bílek
riaditeľ ČHŽ

