Лісова залізниця в Усть-Чорній

Lesní železnice v Usť Čorné

Історія лісової залізниці

Historie lesní dráhy

Усть-Чорна була за часів першої Чехословацької Республіки (а також після війни) складовою частиною “королівства лісових залізних
доріг” – місцева лісова залізниця була аж до 1998 року зі своїми 130 кілометрами однією із найбільших в українських Карпатах. Лісова
залізниця продовжувала державну вузьколінійну залізну
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дорогу долиною річки Тересви із Тересви до Нересниці,
побудовану у 1887 році. Її у 1928 році наслідувала із
Нересниці лісова залізна дорога до Усть-Чорної, у 1929 році
продовжувала побудова лінії над Усть-Чорною долиною
річки Мокранки до Руської та Німецької Мокрої та долиною
річки Брустури до села Брустури (із 2,5 тис. жителів) і
далі до хати лісника в Усть-Турбаті (пізніше Масарикова
долина). У квітні 1934 р. здали Чехословацькі залізні
дороги в експлуатацію цілу лінію із Тересви до Нересниці
та Державне управління лісового господарства розпочало
перевезення по цілій мережі. З 1937 року лісова залізниця
забезпечувала пасажирський транспорт із Тересви до УстьЧорної, Німецької Мокрої та Прислопа та із Усть-Чорної до
Брустур (сьогодні Лопухів), тому залізною дорогою часто
користувалися туристи та місцеві жителі. До 1938 року
було побудовано ще сто кілометрів ліній із шириною колій 760 мм. Місцезнаходження лісової залізниці було розташоване в Усть-Чорній.
Цікаво знати, для порівняння зі сучасним станом транспорту, час їзди вузькоколійних поїздів із Тересви до Усть-Чорної (50 км) – він становив
140 хвилин…

Usť Čorná patřila za 1. republiky (ale i po válce) do „království lesních drah“ –
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zdejší lesní dráha patřila až do roku 1998 svými 130 provozovanými kilometry
k nejrozsáhlejším v ukrajinských Karpatech. Lesní dráha navazovala na státní
úzkokolejnou dráhu údolím Teresvy z Teresvy do Neresnice – vybudovanou v roce
1887. Na ní v roce 1928 navázala z Neresnice lesní dráha do Usť Čorné, v roce 1929
pokračovaly práce nad Usť Čornou údolím Mokranky do Ruské a Německé Mokré
a údolím Brusturanky – do obce Brustury (s 2,5 tis. obyvateli) a dále k hájovně Nausť
Turbat (později Masarykovo údolí). V dubnu 1934 předaly ČSD do provozu celou trať
z Teresvy do Neresnice a Státní lesní správa zahájila provoz v celé síti. Od roku 1937
provozovala lesní dráha osobní dopravu z Teresvy do Usť Čorné, Německé Mokré
a Príslop a z Usť Čorné na Brustury (dnes Lopuchovo) a proto byla také dráha hojně
využívána turisty a místními obyvateli. Do roku 1938 bylo vybudováno dalších stovka kilometrů tratí rozchodu 760 mm. Sídlo lesní dráhy se nacházelo v Usť
Čorné. Pro zajímavost se současným stavem dopravy uvádíme jízdní dobu úzkorozchodných vlaků z Teresvy do Usť Čorné (50 km) – ta činila 140 minut…

У 1942 році залізницю взяли у свої руки угорці та її експуатаційником стали
угорські державні залізні дороги “MÁV“. Восени 1944 р. встигли відступаючі
угорці пошкодити або розібрати значну частину лінії та мостів. Після 1944 року
заволодів залізницею Радянський Союз та експлуатаційником поновленої
залізної дороги із шириною колій 750 мм став Лісокомбінат в Усть-Чорній та
був ним аж до 1998 року, коли руйнівна повінь у жовтні того року знищила
значну частину лінії та мостів на загальній довжині мережі більш як 130 км.
Залізну дорогу вже ніколи не вдалося відновити, крім іншого також тому, що
індивідуальна ліквідація транспортних засобів та колій на металолом була
швидшою ніж будь-які плани відновлення. Перед ліквідацією не встояв ані
історічний моторвагон M11.901 від 1936 року, виготовлений у м. Празі, який
їздив аж до 1995 року та потім був із-за розладу виведений з ладу.

Брадула / Bradula – 1934

Dráhu v roce 1942 převzali Maďaři a provozovatelem byly státní dráhy MÁV. Na podzim 1944 stihli ustupující Maďaři poničit nebo rozebrat značnou část trati a
mostů. Po roce 1944 převzaly dráhu sověti a provozovatelem obnovené železnice s rozchodem 750 mm se stal Lesokombinát v Usť Čorné, a to až do roku 1998,
kdy ničivá povodeň v říjnu toho roku zničila značnou část tratí a mostů na celkové délce sítě přes 130 km.
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Dráhu se již nikdy nepodařilo obnovit, mj. i proto že individuální likvidace vozidel a kolejí do šrotu byly
rychlejší než jakékoli úvahy na obnovu. Likvidaci nebyl uchráněn ani historický motorový vůz M11.901 z
roku 1936, vyrobený v Praze, který jezdil až do roku 1995 a pak byl pro poruchu odstaven.
V místech kde se nacházelo depo a nádraží lesní dráhy se nyní nachází soukromá pila, jejíž majitel
alespoň opravuje původní historickou staniční budovu a zachránil ji před jistou zkázou. K pile a na
bývalé nádraží lze dojít přes silniční a železniční most od sochy „lesoruba“ nad soutokem Mokranky a
Brusturanky směrem k Lopuchovu. Po povodních zcela zanikly nádraží v údolí Brusturanky – především
důležitá stanice Usť Turbat (v roce 1918 až 1938 nazvaná Masarykovo údolí) byla povodní v roce 1998
zcela zničena. Z vozidel lesní dráhy se bohužel dochovaly pouze dva kryté vagony, které stojí v areálu pily
a torza osobních vagonů. Obnova lesní dráhy není možná, především k velkým sesuvům v místech kde
vedla původní trať.
Text a foto Aleš Kučera
Historické záběry – sbírka Petr Štěpánek a Mojmír Leštinský

Více informací o lesní dráze a obci Usť Čorné najdete na
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У місцях, де знаходилося депо та вокзал лісової залізниці, зараз
знаходиться приватна лісопильня, власник якої принаймні ремонтує
оригінальний історичний станційний будинок, який врятував перед
неминучим зруйнуванням. До лісопильні та на колишній вокзал
можливо дійти через шосейний та залізнодорожній міст від скульптури
лісоруба над злиттям річок Мокранки та Брустуранки у напрямку до
Лопухова. Після повіней повністю зникли вокзали у долині Брустуранки
– зокрема важлива станція Усть-Турбат (у 1918-1938 рр. називалася
Масарикова долина) була повінню у 1998 році повністю зруйнована.
Із транспортних засобів лісової залізниці, нажаль, збереглися лише
два криті вагони, котрі стоять у приміщеннях лісопильні, та торси
пасажирських вагонів. Відновлення лісової залізниці неможливе
передусім з причин великих зсувів у місцях, де раніше вела лінія.

Руська Мокра / Ruska Mokra – 1934

Текст Алеш Кучера
Iсторичні кадри - колекція Петр Штєпанек та Моймір Лештінський

Детальнішу інформацію про лісову залізницю та село
Усть-Чорна знайдете на
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Карта мережі лісової залізної дороги лісокомбінату Усть-Чорна у 1998 році
Mapa sítě lesní dráhy lesokombinátu Usť Čorná v roce 1998
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Інформаційний стенд був створений при підтримці журналу
„Treking“, фірм „Aurius“, „Konting“ та „Spojstav“ неформального об‘єднання „БУ“ та при співучасті начальника пошуково рятувальної служби с. Усть-Чорна у 2007 році.

Informační panel byl vytvořen za podpory časopisu Treking, ﬁrmy Aurius, Konting a Spojstav, aktivit
neformálního sdružení BU a ve spolupráci s náčelníkem horské služby Usť Čorná v roce 2007.

