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HOREHRONIE –  
ČIERNOHORSKÁ  ŽELEZNIČKA, VYDROVO, HRONSEK, B. BYSTRICA 

    
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame regióny Slovenska“ 

TERMÍN: 22.5.2021 
pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA: 19,- 
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

možný príplatok: vstupenky 

Pre kolektív - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., možnosť nástupu smer Martin, Turčianske Teplice. Po príchode do regiónu Horehronie za-

stávka v Čiernom Balogu, kde nás čaká zaujímavá jazda v drevených vagónikoch historickej Čiernohorskej lesnej želez-

ničky nádherným vidieckym prostredím a očarujúcou prírodou, sprevádzaná pískaním lokomotívy.... Patrí k našim naj-

starším lesným železniciam, najväčšiu dĺžku viac ako 130 km dosahovala po II. sv. vojne. Jej činnosť skončila v r. 1982, 

keď bolo v prevádzke posledných 36 km trate. Pôvodne premávala medzi pílami v Čiernom Balogu a Hronci. Je rozvet-

vená na viacero smerov, pričom slovenskou raritou je, že trať vedie cez územie futbalového štadióna. V stanici v Čiernom 

Balogu môžeme obdivovať malé múzeum lesných železníc na Slovensku, jeho súčasťou je vonkajšia expozícia motoro-

vých a parných rušňov a nákladných vozňov. Železničkou sa vyvezieme smerom na Korytárske k lesníckemu skanzenu 

Vydrovo, jedinečnému lesníckemu múzeu v prírode. Náučný chodník v dĺžke 4 km má 75 zastávok prezentujúcich histó-

riu, prácu lesníkov a ochranu lesa. Obdivovať môžete pôvodné drevené príbytky lesníkov, kaplnku, horáreň a objekty vy-

užívané na ťažbu dreva. Okolo poludnia návrat na stanicu v Čiernom Balogu. 

Pokračovanie do Hronseku, prehliadka vzácneho dreveného artikulárneho evanjelického kostola, pamiatky Unesco. His-

tória jeho vzniku zapadá do obdobia silného katolicizmu, keď na scénu dejín vstupuje kežmarský gróf Imrich Tököly, 

ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho 

v r. 1681 zvolať Šopronský snem. Ten potvrdil závery Viedenského mieru vo veciach slobody náboženstva a povolil e-

vanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly.                                                                                                                                                                         

Navštívime aj slobodné kráľovské mesto Banskú Bystricu, prechádzka historickým centrom, v prípade záujmu prehliadka 

národnej kultúrnej pamiatky - Múzea SNP s priľahlou expozíciou ťažkej vojenskej techniky z II. sv. vojny v prírode. V 

skanzene ťažkej bojovej techniky sa nachádzajú zbrane česko – slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby. Pozornosť 

návštevníkov skanzenu pútajú: Česko-slovenský ľahký tank, ktorý úspešne zasahoval do bojov na úseku Strečno – Dubná 

Skala – Priekopa, Československá 10 cm poľná húfnica, ktorá ako základný delostrelecký palebný prostriedok zasahovala 

do bojov na všetkých úsekoch povstaleckého frontu. K raritným exponátom sa radí guľometný vozeň z pancierového 

vlaku IPV-II Hurban, Sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo Li-2 a ďalšie pozoruhodné exponáty.                                                                                                                                                                                           

Osobné voľno, odchod do Žiliny 

Kolektív nad 40 rokov – ďalšie 2 osoby zdarma 
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