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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
Historicky prvý ročník pretekov na horehronských cyklodrezinách 
 
6. augusta 2021, Hronec  

  
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie dnes zahájila 1. ročník pretekov 
na horehronských cyklodrezinách v obci Hronec. V symbolickom športovom derby  si medzi 
sebou zmerali sily jednotlivé súťažné tímy, ktoré dupli do pedálov naprieč Hrončianskou 
dolinou. 

 
Všetci zúčastnení neskrývali nadšenie, že ,,bicykle na koľajniciach“ dostali od štátu zelenú. 
,,Historicky prvé preteky na horehronských cyklodrezinách sú akousi oslavou  toho, že sa môžu 
voľne pohybovať na trati. Tento úspech  sa nám podaril len vďaka spolupráci viacerých 
subjektov, medzi ktorých patrí Čiernohronská železnica, n. o., Oblastná organizácia cestovného 
ruchu REGIÓN HOREHRONIE, Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj 

Turizmus a Banskobystrický samosprávny kraj.“ uvádza Ľuboš Ďurinďák, predseda 
predstavenstva OOCR  REGIÓN HOREHRONIE. 
 
,,Projekt horehronských cyklodrezín nie je novým nápadom. V roku 2016 sa technický stav 
drevených podvalov v úseku Hronec-Šánske zhoršil natoľko, že pravidelná doprava vlakov pre 
verejnosť bola pozastavená do doby získania financií na jeho generálnu obnovu. V zahraničí 
šliapacie dreziny už mnoho rokov úspešne fungujú a sme radi, že myšlienku ich prevádzky sa 
podarilo postupne presadiť aj na Slovensku. Neodradili nás ani byrokratické prekážky. Po 
minuloročnej nútenej prestávke sa cyklodreziny na veľkú radosť miestnych a návštevníkov 
regiónu opäť vrátili do Hrončianskej doliny. Nezmyselná pokuta, ktorú nám udelil Dopravný úrad, 
však stále pretrváva a ostáva dúfať, že aj v tomto prípade napokon zvíťazí zdravý rozum," 
povedal Aleš Bílek, riaditeľ ČHŽ, n.o. 
 
V tento deň sa zároveň konalo aj otvorenie nového turisticko-informačného centra sídliaceho 
vo vagóniku pri depe cyklodrezín na námestí v Hronci. Rovnako bola verejnosti predstavená  
expozícia venovaná projektu Čiernohronskej elektrickej železnice. ,,Myšlienka vytvorenia 
nového infocentra a expozície v obci Hronec vznikla v dôsledku stále sa zvyšujúceho záujmu o 
dobrodružnú jazdu na unikátnych horehronských cyklodrezinách, ktorému sa ohromne tešíme,“ 
dopĺňa výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE  Petra Ridzoňová Hlásniková. 
 
Počas podujatia bol verejnosti sprístupnený aj elektrický úzkorozchodný vozeň, ktorých 17 
ks sa podarilo Čiernohronskej železnici získať zo Švajčiarska v medzinárodnej súťaži. Vozidlá 
by sa mali stať súčasťou Integrovaného dopravného systému BBSK a v budúcnosti rozvíjať 
ekologickú dopravu v regiónoch. „Vozidlá sú vo výbornom technickom stave. Pred odovzdaním 
boli na nich menené okná, čalúnenie, Švajčiari mysleli na všetky detaily. Budeme radi, ak sa o ich 
kvalite presvedčí aj verejnosť, plánovaná celoročná prevádzka by mala slúžiť najmä miestnym.  
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Počas celého leta sú elektrické vozne k dispozícii k nahliadnutiu v Čiernom Balogu, v špeciálne  

dni, ktoré budú vopred avizované, aj v Hronci,“ upresňuje Aleš Bílek zámer predstavenia 
projektu Čiernohronská elektrická železnica.  
 
Okrem toho bol pre všetkých zúčastnených pripravený pestrý program, ktorý pozostával z 
vystúpenia energickej bubnovej show BATIDA a hercov z Divadelného sveta. ,,Sme radi, že sa 
nám týmto netradičným podujatím podarilo vzbudiť záujem o kvalitné služby cestovného ruchu 

v našom regióne,“ uvádza Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN 
HOREHRONIE. 
 
Horehronské cyklodrezíny jazdia po trati medzi obcou Hronec a Čiernym Balogom. Táto trať 
nie je využívaná pre klasickú železničnú dopravu. Preto sa OOCR Región Horehronie rozhodla 
využiť ju pre vytvorenie ďalšej jedinečnej turistickej atraktivity. Na trať umiestnili 14 
cyklodrezín, ktoré si môžu prenajať 4-členné posádky - dvaja dospelí a dve deti.  
 
„Celková hodnota nadobudnutia cyklodrezín spolu s dotvorením tohto atraktívneho turistického 
produktu bola viac ako 21 000 eur. Banskobystrický samosprávny kraj podporil projekt OOCR 
Region Horehronie sumou 16 800 eur. Sú to dobré investované prostriedky do produktu, ktorý 
dopĺňa bohatú ponuku aktivít v Čiernom Balogu. Vďaka doplňujúcim službám sa z oblasti stáva 
plnohodnotná destinácia v ktorej vzniká priestor na rozvoj ďalších podnikateľských aktivít 

prinášajúcich nové pracovné miesta“  uviedol Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického 
samosprávneho kraja.  
 
Cyklodrezíny jazdia počas hlavnej letnej sezóny v smere z Hronca na Šanske a naspäť, s 
možnosťou prestupu na Čiernohronskú železnicu a doobjednaním si balíka s poctivými 
regionálnymi produktami. Treba si určite rezervovať na tento zážitok viac času, cesta 
z Hronca na Šanske trvá približne hodinu, čas na cestu späť je približne polovičný, pretože 
trať má mierny sklon – na ceste späť smerom dole. Zážitkovú jazdu horehronskými 
cyklodrezinami si môžete zarezervovať aj vy na webovej stránke www.cyklo.horehronie.sk. 
Aktivita realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky. 
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