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Preteká ňou rovnomenný Kamenistý po-
tok, ľavostranný prítok Čierneho Hrona. 
V minulosti ho nazývali aj Kamenistô či Ka-
menistý Hronec a na starých mapách by ste 
našli aj jeho nemecké (SteinWaßer Bach, 
Steinwasser), či maďarské (Kövecses patak) 
mená. Pramení na južných svahoch Tlsté-
ho javora (1 068 m). V lokalite kedysi naozaj 

▲ Počávadlianske jazero
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„Čo sa len nautekajú a navlnia studené vody Kamenistého potoka, 
kým sa od prameňa pod osadou Sedmák dostanú až po horáreň 
Svätý Ján, aby tam splynuli s vodami Čierneho Hrona, a tak spo-
ločne unášané sa po pár kilometroch vliali do Hrona. Kamenistý 
potok nemá len úctyhodnú dĺžku dvadsaťšesť kilometrov a množ-
stvo prítokov, ale aj obrovské množstvo podôb. Nečudo, že sa mu 
susedné toky len tak ľahko nevyrovnajú.“

Peter Urban: Klimentka (2005) 

Kamenistou dolinou 
O pozoruhodnej doline a jej pamiatkach 

Najdlhšou z niekoľkých Kamenistých 
dolín, ktoré sa vinú slovenskými poho-
riami, je takmer 26-kilometrová dolina 

na pomedzí Poľany a Veporských vrchov. Za-
ujme nielen dĺžkou, ale tiež pozoruhodnými 
prírodnými, historickými i technickými pa-
miatkami. Označovaná býva aj za raj hubárov 
a cykloturistov či oázu pokoja.

text a foto: Peter Urban
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Bystrice. Kamenistý potok sa vlieva do Čierne-
ho Hrona vo Svätom Jáne (pomenovanom pod-
ľa sošky v skalnom výklenku). 

Kamenistá dolina i Kamenistý potok spo-
čiatku vedú severozápadným smerom, pričom 
ich z jednej strany ohraničuje hrebeň Klenov-
ského Vepra (1 338 m) s malebnými odlesne-
nými vrchmi Obrubovanca (1 020 m) a Zákľuk 
(1 012 m), ktoré sú vďačným miestom príjem-
ných túr. Z druhej strany je to hrebeň Záhor-
skej skaly (1 132 m) a Kľuky (942 m), vybieha-
júci z Poľany na východ k Lomu nad Rimavicou. 
V Hrončoku sa potok s dolinou otáčajú na sever 
a severovýchod. Zo západu ich hrebeň Tajchovej 
(918 m), Krakľovej (984 m), Gajdošky (967 m) 
a Hájneho grúňa (832 m) oddeľuje od doliny 
Osrblianky a z východu hrebeň Havašky (893 
m) a Zemanovej (866 m) od Hlbokej doliny.

Do Kamenistej doliny ústi viacero menších 
bočných dolín. Na jej začiatku, na hornom toku 
Kamenistého potoka, sa nachádza obec Sihla, 
ktorá vznikla v 18. storočí pri bývalej sklárni. 

Neďaleko je zaujímavá, no nesprístupnená 
prírodná rezervácia Vrchslatina, nepravidelne 
rozložená na podmáčaných stanovištiach po-
pri Slatinskom jarku, ktorý je ľavostranným 
prítokom Kamenistého potoka. Na nich rastie 
zvláštny ekotyp smreka. Ten je aj napriek ne-
priaznivým klimatickým podmienkam v mra-
zovej polohe schopný reprodukcie. Vhodnou 
kombináciou genetických vlastností a podmie-
nok prostredia v nej rastú smreky s hustými le-
tokruhmi ako dôkaz pomalého rastu, ktoré ma-
jú vzácne rezonančné drevo. 

„Hneď, ešte v prvom mesiaci svojho úrado-
vania v Brezne, len čo som sa koľko-toľko oboz-
námil s úradníckym osobníctvom a s okolím, 
vybrali sme sa traja: ja, učiteľ Michal Bauer 

rástli javory pozoruhodných dimenzií. Le-
kár a spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter-
-Laskomerský (1824 – 1908) vo svojom ži-
votopise Päťdesiat rokov slovenského života 
spomínal, že v roku 1880 tam zoťali javor, 
z ktorého vyrobili 72 korýt a korýtok a do-
pravili ich na lesnícku výstavu do Banskej 

▲ Pramenná oblasť Kamenistého potoka 
s obcou Sihla

▼ Prírodná rezervácia Vrchslatina

a maliar Karol Tibély navštíviť tieto chýrne 
pralesy, jestvujúce z dobrej čiastky v čierno-
hronských krajoch, tam v Kamenistom oko-
lo Hrončeka. Nemci radi píšu o pralesoch, 
a málokto z tých spisovateľov videl prales. 
Každý les, počítajúci pár osemdesiat-storoč-
ných stromov, slúži im za prales a bombas-
ticky sa o ňom rozpisujú. Kto chcel prales 
vidieť, mal s nami cestovať. Pravda, to bolo 
vtedy – teraz už tí velikáni pošli a nikto toho 
okolia tam pralesa viac nevidí.“

Na svahoch Hrončeckého grúňa (973 m) 
v bočnej doline Veľká Slivková sa aj dnes na-
chádza cenný a zachovalý pralesový zvyšok. 
Už v roku 1964 ho vyhlásili za chránené úze-
mie. Súčasná národná prírodná rezervácia 
Hrončecký grúň má výmeru 55 ha a po ce-
lom obvode ochranné pásmo, ktorého úlohou 
je tlmiť negatívne vplyvy činnosti človeka na 
rezerváciu. Ide o vysoko produkčné porasty, 
v ktorých rastú všetky dreviny karpatského 
zmiešaného lesa v 5. a 6. lesnom vegetačnom 
stupni (buk lesný, jedľa biela, jaseň štíhly, 

javor horský, brest horský, smrek obyčajný). Re-
zervácia nie je sprístupnená verejnosti.

No nielen lesy boli v Kamenistej doline vy-
hlásené za chránené územia. Aj samotný Kame-
nistý potok je mimoriadne zaujímavý a vzácny. 
Pod Sihlou vymodelovali jeho vody priam ukáž-
kové meandre, ktoré sa tiahnu až po horáreň 
Klimentka. Súčasný chránený areál Meandre 
Kamenistého potoka predstavuje prirodzene 
meandrujúci tok, na ktorom je možné dokla-
dovať a študovať tvorbu a dynamiku meandrov. 
Dolný tok Kamenistého potoka je zase prírod-
nou pamiatkou. Ide o horský potok, ktorý je tr-
valým teritóriom vydry riečnej (Lutra lutra). 

Kamenistý potok bol od 80. rokov 19. sto-
ročia využívaný na dopravu vyťaženého dreva 
plavením. Preto jeho brehy čiastočne opevnili 
drevenými žrďami a zvýšeniu vody v koryte po-
máhali aj dve vodné nádrže, tzv. tajchy v lokali-
tách Klimentka a Hrončok.

▲ Horná časť Kamenistej doliny, vľavo Vepor

▼ Meandre Kamenistého potoka
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– Sihla, sa budoval v roku 1928. Krátke od-
bočky viedli aj do bočných dolín. Poslednou 
bola 3,2-kilometrová odbočka Čierny Potok – 
Smrečiny. Z trate v Kamenistej doline vychá-
dzala v kilometri 15 a stavali ju v roku 1949 
(v prevádzke bola do roku 1975). Horáreň, 
ktorá stála pôvodne na Smrečinách, sa dnes 
nachádza v Lesníckom skanzene vo Vydrov-
skej doline a je v nej umiestnená vysunutá ex-
pozícia Lesníckeho a drevárskeho múzea vo 
Zvolene. 

Železničku však začali v druhej polovici 
minulého storočia v čoraz väčšej miere na-
hrádzať automobily, preto ju postupne rušili. 
V Kamenistej doline sa jej likvidácia začala 
od Sihly, kam jazdili vláčiky do roku 1971. Po 
Čierny Potok fungovala do roku 1976 a posled-
ný úsek, v spodnej časti doliny, bol v prevádz-
ke do roku 1983. Stopy po železničke v podobe 

a súčasťou vonkajšej expozície Lesníckeho 
skanzenu vo Vydrovskej doline.

Plavenie dreva neskôr nahradila lesná že-
leznica. Opäť to bola voda, ktorá významným 
spôsobom pomáhala roztáčať kolesá parných 
rušňov. Hoci nadol sa drevo dopravovalo sa-
mospádom na oplenových vozňoch. Kamenis-
tou dolinou viedla najdlhšia (23,5 km) z vetiev 
Čiernohronskej lesnej železnice (ČHŽ, pou-
žíval sa aj názov Hronecká lesná železnica) 
s rozchodom 760 mm. Budovali ju postupne 
v niekoľkých etapách. Výstavba v Kamenistej 
doline sa začala v roku 1923 od Svätého Jána 
a posledný úsek priamo v doline, Klimentka 

násypov, priepustov či mostov sa v doline na-
chádzajú dodnes.

Celou Kamenistou dolinou vedie spevnená 
cesta, ktorú radi a hojne využívajú cykloturis-
ti. Prechádza ňou obľúbený úsek 135-kilomet-
rovej cyklotrasy Okolo Poľany i Novohradská 
(Vrchárska) magistrála. Jazdí sa obojsmerne, 
hoci zo Sihly je to dolu dolinou popri zurčia-
com potoku príjemné aj pre kondične menej 
zdatných cyklistov. ●

 „Kamenistým v ten čas nebola cesta, len 
chodník. Drevo plavili Kamenistým poto-
kom do Čierneho Hronca. Od tých čias, ako 
som opustil Brezno (1868), a tu v Kremnici (r. 
1900) žijem už tridsaťdva rokov, zmenilo sa, 
pravda, ešte viac. Čím ďalej rúbajúc, nasta-
vali nové fľúdre, úpusty, postavili nové cesty, 
napríklad cez Kamenistú dolinu až po Sihlu, 
a tak kde predtým za môjho príchodu, ako 
som už spomenul, len chodník, pozdejšie síce 
i cesta viedla, ale taká, že som sa po nej, keď 
veľký Kamenistý tajch stavali z Hronca na 
Sihlu, viezol na mojej príležitosti s kŕmením 
sedem hodín – teraz hladkou, dobrou cestou, 
so štyrmi dobrými koňmi, prejde sa to za šty-
ri a pol hodiny. Predtým to šlo medzi tmavou 
jedlinou, teraz medzi mladými ihlicami popri 
domoch obývaných horármi a pri pekných 
dvoch tajchoch, Klimentskom a Kamenistom.“

Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský: 
Päťdesiat rokov slovenského života 

Tajch Hrončok vybudovali v roku 1881 na 
mieste menšej nádrže s drevenou hrádzou. Sú-
časnú kamennú hrádzu (návodnú stenu tvoria 
žulové kvádre) dlhú 77,5 m, širokú 5,5 m a vy-
sokú 10 m postavili podľa projektov Jose-
fa Pausingera. Napustenie nádrže s objemom 
123 863 m3 trvalo 36 hodín a vypustenie osem 
hodín. V rokoch 2002 – 2004 ju Odštepný zá-
vod Lesov SR v Čiernom Balogu, zrekonštruo-
val. Tajch je významným lesníckym miestom 

▲ Tajch Hrončok

▼ Na Kamenistom potoku sa vyskytuje 
vydra riečna.

▲. Horáreň zo Smrečín sa dnes nachádza 
v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.

◄ Pasúce sa kravy neodmysliteľne patria 
ku koloritu Kamenistej doliny.

▼. Kamenistú dolinu s obľubou využívajú 
cykloturisti.
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