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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  

 
d o r u č u j e    V E R E J N O U  V Y H L Á Š K O U 

oznámenie o vydaní rozhodnutia: 
 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle 
ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového 
zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov  toto  
 

r o z h o d n u t i e : 
 
 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona 
v spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona   

 
         v y h l a s u j e    z a    n á r o d n ú    k u l t ú r n u    p a m i a t k u 

 

Tunel železničný (tzv. Čremošniansky tunel) v obciach Čremošné a Mošovce, okr. Turčianske Teplice 
a obci Dolný Harmanec, okr. Banská Bystrica vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc 
Slovenskej republiky (ŽSR), Klemensova 8, 813 61 Bratislava, nachádzajúci sa na parcelách                  
CKN č. 1492/1, 1491 (EKN 1399/14, EKN 1400/1), 1445/1 (EKN 1400/1, EKN 1401/1, EKN 1401/5), 
1489 (EKN 1401/3, EKN 1401/1), 1443/2, 1432/5, 1565, 1432/1 (EKN 1402/101, EKN 1403/1), 1434 
(EKN 1403/8), 1435/2 (EKN 1497, EKN 1039, EKN 1038/2), 1566 (EKN 1039, EKN 1484/1), 1567 (EKN 
1400/1) v k. ú. Mošovce; CKN č. 579/1 (EKN 1038/202, EKN 1046/201, EKN 1041/2), 596, 578 (EKN 
1041/101, EKN 1042/1, EKN 1045/2, EKN 1045/3) v k. ú. Čremošné; CKN č. 733 (EKN 572/201), 975 
(EKN 572/201, EKN 822/100, EKN 572/3), 870 (EKN 572/3, EKN 822/100, EKN 822/200), 973/1 v           
k. ú. Dolný Harmanec.  

Líniová inžinierska stavba, ktorá nie je zapísaná v katastri nehnuteľností ako stavba sa 
nachádza na pozemkoch (parc. CKN a EKN) v katastroch obcí Čremošné, Mošovce a Dolný Harmanec, 
ktoré sú vo vlastníctve:  
k. ú. Mošovce: parc. CKN č. 1492/1 v zmysle listu vlastníctva (LV) č. 630 vo výlučnom vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava;       
parc. CKN 1443/2, 1432/5, 1565 a parc. EKN č. 1402/101, 1497, 1484/1 v zmysle LV č. 1629 a LV č. 16 
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vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská 
Bystrica; parc. EKN č. 1399/14 v spoluvlastníctve fyzických a právnických osôb v zmysle LV č. 1814; 
parc. EKN č. 1400/1, 1401/1, 1403/1, 1403/8 v spoluvlastníctve fyzických osôb v zmysle LV č. 1057; 
parc. EKN č. 1401/3, 1401/5 v spoluvlastníctve fyzických osôb v zmysle LV č. 702; parc. EKN č. 1039, 
1038/2 v zmysle LV č. 1780 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 
Kremnica; listy vlastníctva k pozemkom - parc. CKN č. 1491, 1445/1, 1489, 1434, 1435/2, 1432/1, 
1435/2, 1566, 1567 nezaložené; 
k. ú. Čremošné: parc. CKN č. 596 v zmysle LV č. 118 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, 
v správe Slovenskej správy ciest Bratislava, Miletičova 19, Bratislava (Správa a údržba Martin, 
Kollárova 94, 037 72 Martin); parc. EKN č. 1038/202, 1046/201, 1041/2, 1041/101, 1042/1, 1045/2, 
1045/3 v zmysle LV č. 345 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kremnica, Štefánikova nám. 1/1, 967 01 
Kremnica, v nájme Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica; listy 
vlastníctva k pozemkom – parc. CKN č. 579/1, 578 nezaložené; 
k. ú. Dolný Harmanec: parc. CKN č. 973/1 v zmysle LV č. 252 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej 
republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava;                          
parc. EKN č. 572/201, 572/3 v zmysle LV č. 342 vo výlučnom vlastníctve Mesta Banská Bystrica, 
Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica; parc. EKN č. 822/100, 822/200 v zmysle LV č. 
550 vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 
826 19 Bratislava; listy vlastníctva k pozemkom – parc. CKN č. 733, 975, 870 nezaložené. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 

V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná 
vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku.  

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad“) začal dňa 23. 11. 2021 
správne konanie o vyhlásení Tunelu železničného – tzv. Čremošnianskeho tunelu (ďalej aj „železničný 
tunel“) za národnú kultúrnu pamiatku na základe podkladu pre vyhlásenie národnej kultúrnej 
pamiatky (ďalej len „podklad“), vypracovaného Krajským pamiatkovým úradom Žilina, prac. Martin 
a Pamiatkovým úradom z vlastného podnetu.  

Vzhľadom na neznámych účastníkov konania – neznámych vlastníkov dotknutých pozemkov -  
parc. CKN č. 1491, 1445/1, 1489, 1434, 1435/2, 1432/1, 1435/2, 1566, 1567 v k. ú. Mošovce, parc. 
CKN č. 579/1, 578 v k. ú. Čremošné a parc. CKN č. 733, 975, 870 - list vlastníctva nezaložený 
a z dôvodu veľkého počtu známych účastníkov konania, správny orgán doručoval oznámenie o začatí 
správneho konania formou verejnej vyhlášky. Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho 
orgánu vyvesená dňa 8. 11. 2021 a zvesená dňa 23. 11. 2021. Pätnásty deň vyvesenia verejnej 
vyhlášky je dňom doručenia, t. j. dňom začatia konania v predmetnej veci. Verejná vyhláška bola 
zároveň zverejnená aj na úradných tabuliach obcí, v ktorých katastroch sa tunel nachádza: na úradnej 
tabuli Obecného úradu Mošovce bola verejná vyhláška vyvesená dňa 5. 11. 2021 a zvesená dňa         
22. 11. 2021, na úradnej tabuli Obecného úradu Čremošné bola verejná vyhláška vyvesená dňa           
8. 11. 2021 a zvesená dňa 22. 11. 2021 a na úradnej tabuli Obecného úradu Dolný Harmanec bola 
verejná vyhláška vyvesená dňa 4. 11. 2021 a zvesená dňa 23. 11. 2021. Správny orgán zároveň 
stanovil účastníkom konania lehotu na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia do 26. 11. 2021.  

V priebehu konania správny orgán doplnil podklad rozhodnutia – špecifikoval rozsah 
navrhovanej kultúrnej pamiatky doplnením ďalších dotknutých parciel, ktorými železničný tunel 
prebieha a aktualizoval mapové vyznačenie železničného tunelu na aktuálnej katastrálnej mape, 
ktoré tvorilo súčasť podkladu. Doplnením parciel do rozsahu navrhovanej kultúrnej pamiatky nedošlo 
k rozšírenie okruhu účastníkov konania. Oznámenie o doplnení podkladu rozhodnutia správny orgán 
doručoval verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli správneho orgánu dňa 27. 1. 2022 
a zvesenou dňa 11. 2. 2022 a na úradných tabuliach obcí, v ktorých katastroch sa tunel nachádza 
s určením lehoty na vyjadrenie sa k doplnenému podkladu do 14. 2. 2022.  
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K oznámeniu o začatí konania, k podkladu rozhodnutia alebo k jeho doplneniu sa účastníci 
konania nevyjadrili.  

 
Pamiatkový úrad v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci tak, ako to 

ustanovuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej historickej, 
urbanistickej, architektonicko-konštrukčnej a technickej charakteristiky predmetného železničného 
tunelu a následne posúdil splnenie kritérií § 15 ods. 1 pamiatkového zákona, podľa ktorého sa vec, 
ktorá má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre 
vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku jednoznačne preukázal pamiatkovú hodnotu 
navrhovanej veci, ktorou je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona súhrn významných historických, 
spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných 
alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môže byť vec predmetom individuálnej alebo 
územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie železničného tunelu – tzv. Čremošnianskeho 
tunelu za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme.  

Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že tzv. Čremošniansky tunel vybudovaný na 
historickej železničnej trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa (súčasnej trati ŽSR č. 170 Zvolen – Vrútky) 
medzi železničnou stanicou Čremošné a železničnou zastávkou Harmanec-jaskyňa ako dodnes 
najdlhší železničný tunel na území Slovenska a dlhú dobu aj v rámci bývalého Československa, patrí 
k najvýznamnejším stavbám tunelového staviteľstva na našom území. V kontexte výstavby jednej 
z najnáročnejších investícií do železničnej infraštruktúry – železničnej trate Dolná Štubňa – Banská 
Bystrica – predstavuje zároveň významnú technickú pamiatku tohto druhu v rámci budovania 
železníc na našom území v období medzi dvoma svetovými vojnami.  

Železničný tunel sa nachádza v hornatom úseku železničnej trate v km 27,847 pod kopcom 
Šturec v pohorí Veľká Fatra. Tunelová rúra prebieha katastrom obcí Čremošné, Mošovce a Dolný 
Harmanec, pričom čremošniansky (štubniansky) portál sa nachádza v Žilinskom kraji, okr. Turčianske 
Teplice, v k. ú. Mošovce, východne od železničnej stanice Čremošné a harmanecký (banskobystrický) 
portál v Banskobystrickom kraji, okr. Banská Bystrica, v k. ú. Dolný Harmanec, pod tzv. Harmaneckou 
tisinou.  

Stavba železničnej trate Banská Bystrica – Dolná Štubňa, v rámci ktorej bol Čremošniansky 
tunel postavený, sa začala v roku 1936 a slávnostne bola otvorená 19. 12. 1940. Nová železničná trať 
s dĺžkou 40,956 km prekonáva výškový rozdiel z Banskej Bystrice od nadmorskej výšky 373,78 do 
vrcholového bodu 692,94, t. j. o 349,16 metra a klesá opäť na výšku 567,32 v stanici Dolná Štubňa,       
t. j. o 125,62 metra. V priebehu štyroch rokov bola postavená horská trať prekonávajúca pohorie 
Veľkej Fatry 22 tunelmi o súhrnnej dĺžke 12 211 metrov, 112 mostami a priepustami, z toho boli na 
trati realizované 4 viadukty so železnými plnostennými konštrukciami a 1 v podobe železobetónovej 
klenby s rozpätím 55 metrov. Najdlhšia priamka na trati má dĺžku 4 338 metrov a nachádza sa práve 
vo vrcholovom tuneli – tzv. Čremošnianskom. Tunely sa stali charakteristickým prvkom celej trate. 
Pôvodne plánovaných ich bolo 14 – označené boli 1 – 14, nakoniec muselo byť vyrazených 22 
tunelov. Pri ich stavbe bola použitá rakúska modifikovaná tunelovacia metóda. Tunel razila firma 
Karnet&Kyselý. Čremošniansky tunel je posledným tunelom trate a označený bol ako č. 14, po 
postavení všetkých tunelov ako tunel č. 22.  

Čremošniansky tunel bol stavaný v rokoch 1936 – 1940. Prekopávaný bol súčasne z obidvoch 
strán – slávnostný prvý vývrt tunela sa konal z banskobystrickej strany 28. 9. 1936 za prítomnosti 
vtedajšieho prezidenta republiky Edvarda Beneša, po ktorom bol tunel pôvodne aj pomenovaný ako 
„Tunel Dr. E. Beneša“. K prerazeniu smerovej štôlne došlo v km 30,944 dňa 28. 8. 1938. V roku 1939 
tunel zmenil meno na „Tunel Andreja Hlinku“ – tento nápis spolu s vročením 1864 – 1938 bol 
umiestnený na harmaneckom (banskobystrickom) portáli tunela pri slávnostnom otvorení trate 
v roku 1940 a ďalších pár rokov. Stopy po skobách nesúcich písmená a číslice sú na portáli dodnes 
zreteľné. Vojnové udalosti v rokoch 1944-1945 trať značne poškodili, k významnejším poškodeniam 
tunelov však nedošlo a po odstránení škôd bola trať na jar 1946 opätovne daná do prevádzky. Po 
skončení 2. svetovej vojny a návrate prezidenta Beneša sa tunelu prinavrátilo aj meno, neskôr sa však 
presadil jeho súčasný názov podľa obce Čremošné na turčianskej strane, v ktorej tunel vyúsťuje.  
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Jednokoľajový železničný tunel ležiaci na dones prevádzkovanej trati ŽSR je najdlhším 
železničným tunelom na Slovensku s dĺžkou 4 697,15 metra. V evidencii objektov v sieti ŽSR je tento 
tunel pomenovaný ako Čremošniansky 14, poloha 27,847 km a dĺžka 4697 metra. Tunel nie je 
elektrifikovaný. Tunel pozostáva z tunelovej rúry ukončenej na oboch stranách portálmi a vetracej 
šachty. Podľa dostupných údajov vrchná klenba tunelového ostenia mala rubový izolačný plášť. Tento 
plášť sa zhotovil zváraním vopred vyrobených 1 cm hrubých platní odliatych z asfaltu a minerálneho 
plniva. Nadvýlom, nevyhnutný na ukladanie a zváranie platní a na uloženie ochrannej vrstvy (z tehál 
na plocho), sa vypĺňal zhutneným pórovitým betónom so zvodnicami z drenážnych rúrok. Podzemná 
voda z výrubu stekala rúrkami do pozdĺžneho žľabu za rubom klenbových pätiek. Žľab sústreďoval 
vodu do zvislých prieduchov vedených na rube tunelových podpier. Tieto prieduchy sa realizovali na 
všetkých železničných tuneloch vo vzdialenostiach po 50, 100 alebo 200 cm podľa stupňa zavodnenia. 
Voda z týchto prieduchov vytekala potom mierne naklonenými priečnymi kanálikmi umiestnenými 
nad základmi ostenia, cez rub ostenia na líce stekala v žliabkoch po betónovom dne tunelovej rúry 
(pod štrkovým lôžkom železničného zvršku) a vtekala do pozdĺžnej tunelovej stoky. Prietokový profil 
tunelovej stoky bol v najvyššom mieste trate 30 x 40 cm, odkiaľ sa profil po spáde zväčšoval, pretože 
stoka postupne naberá vodu z horniny. Pri harmaneckom portáli tunela mala tunelová stoka profil     
80 x 80 cm. Opísané usporiadanie bolo pomerne nákladné a železničná správa sa nažila ušetriť hlavne 
na asfaltových izolačných plášťoch, preto boli izolácie predpísané iba v pásoch, ktoré boli vo výlome 
mokré. Týmto riešením spôsobené poruchy ostenia tunelu boli odstránené čiastočne pri rekonštrukcii 
tunela v 80. rokoch 20. storočia a potom pri väčšej rekonštrukcii tunelovej rúry v roku 1993, v rámci 
ktorej bolo zrekonštruované tunelové dno, stoka a prívody vody do stoky a odvodnenie tunela bolo 
odizolované. V kilometri 30,625 (na sever od osi tunela) bola vybudovaná vetracia komora, ktorá je 
spodným vyústením vetracej šachty priemeru 4,5 m a výšky 95,26 m. vetranie tunela bolo spočiatku 
riešené prirodzeným odvetraním šachtou, neskôr sa však toto riešenie neukázalo ako dostatočné a na 
vetracej šachte bolo neskôr dobudované zariadenie s ventilátorom ovládané zo železničnej stanice 
Čremošné.  

Tunel má dva portály v tvare prevýšených oblúkov s obložením kamenných kvádrov. Vstupný 
portál z bystrickej strany bol zriadený v 28,212 km trate, v tuneli nasleduje v dĺžke 3,213 km stúpanie 
14‰, trať v dĺžke 4,37766 km leží na priamke, lom niveley zo stúpania 14‰ na klesanie 4,4‰ leží 
v km 31,425 trate, tunel sa ďalej točí mierne doprava, potom doľava a vychádza portálom v km 
32,910 do žst. Čremošné. Ood 1. 5. 1951 sa kilometráž počíta od novej železničnej stanice Banská 
Bystrica: nová poloha harmaneckého/banskobystrického portálu je 27,847 km, lom nivelety 31,060 
km a čermošnianskeho/štubnianskeho portálu 32,544 km.  

Harmanecký portál (uvádzaný aj ako banskobystrický alebo bystrický – v smere od stanice 
Banská Bystrica / obrátený k Banskej Bystrici resp. Harmancu) má podkovovito tvarovaný vstup do 
tunelovej rúry lemovaný opracovanými kamennými blokmi lúčovito usporiadanými po obvode 
(ostenie). Nad ním je umiestnený väčší prevýšený oblúk tvorený lúčovito usporiadanými 
opracovanými kamennými blokmi, ktorý spočíva na pätkách situovaných po stranách portálu. Plocha 
medzi ostením tunela a horným oblúkom je stvárnená obložením formou riadkového muriva 
z opracovaného kameňa, pôvodne bol po obvode portálu umiestnený nápis.  

Čremošniansky portál (uvádzaný aj ako štubniansky – obrátený k stanici Čremošné resp. 
k Hornej Štubni) má obdobne podkovovito tvarovaný vstup do tunelovej rúry lemovaný 
opracovanými kamennými blokmi lúčovito usporiadanými po obvode (ostenie). Portál je na jednej 
strane opretý o terénny zráz (svah), na druhej strane je jeho koncová hrana zošikmená (zúžená) 
smerom nahor. Plocha portálu je vyplnená kamenným riadkovým murivom a ukončený je 
nadstavcom (korunou portálu) tvoreným troma radmi riadkového muriva z masívnych kamenných 
blokov, pričom spodný riadok je vysunutý do podoby rímsy nesenej dvoma obdĺžnikovými konzolami. 
Jedna z konzol je potom umiestnená na nároží. V osi otvoru tunelovej rúry je vložený hladko 
opracovaný blok kameňa štvorcového tvaru na štylizovaný spôsob klenáku a po jeho stranách 
vročenie stavby 1936 a 1940 vyryté na samostatných kamenných platniach. Kamenným obložením 
plochy je spevnený aj terén okolo portálu tunela (krídla).  
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Čremošniansky tunel je takmer v nepretržitej prevádzke (s výnimkou opráv) od doby jeho 
otvorenia v roku 1940 a dodnes je súčasťou prevádzkovanej železničnej trate. Tunel je zachovaný 
v podstatnej miere autenticity pôvodného technicko-konštrukčného, hmotovo-priestorového, 
materiálového a architektonického riešenia (oba portály tunela) z doby výstavby v roku 1940 v rámci 
budovania vtedy novej železničnej trate Dolná Štubňa – Banská Bystrica, ktorý sa stal najdlhším 
železničným tunelom nielen na Slovensku, ale aj v celom bývalom Československu.  

Železničný tunel je nositeľom súboru významných pamiatkových hodnôt v zmysle § 2 ods. 2 
pamiatkového zákona: 

Hodnoty historickej: Čremošniansky tunel, najdlhší železničný tunel na Slovensku, je 
významná technická stavba fungujúca od svojho vzniku v takmer nepretržitej prevádzke, ktorá plní 
funkciu prevodu železničnej trasy pod kopom Šturec v pohorí Veľká Fatra. Tunel postavený v rokoch 
1936 – 1940 rakúskou tunelovacou metódou so smerovou štôlňou dokončenou 28. 8. 1938, bol 
najdlhším tunelom v sieti ČSD na najnáročnejšej slovenskej železničnej novostavbe medzivojnového 
obdobia Dolná Štubňa – Banská Bystrica. Rast zaťaženia železnice Vrútky – Zvolen motivoval úvahy 
o jej zdvojkoľajnení. Náročný terén v trase starej trate Horná Štubňa – Kremnica – Zvolen – Banská 
Bystrica to však neumožňoval, bolo preto rozhodnuté postaviť novú železnicu Banská Bystrica – 
Dolná Štubňa. Mimoriadne náročná trať s najväčším spádom 18‰ a minimálnym polomerom oblúka 
300 m si vyžiadala stavbu celkom 22 tunelov s celkovou dĺžkou cez 12 km – najdlhší Čremošniansky 
tunel dosahoval dĺžku 4697 m a 112 mostných objektov (najväčším je železobetónový viadukt 
s rozpätím hlavného otvoru 55 m a výškou nad terénom 42 m). Náročnosti stavby zodpovedali 
i ohromné presuny zemín a hornín – viac ako 77 000 m3 na kilometer. Stavba bola pomerne dobre 
vybavená mechanizáciou (cementovým delom, miešačkami betónu, parnými a motorovými valcami, 
vŕtacími a zbíjacími kladivami, tunelovými rýpadlami, nakladačmi a pod.). Na pridelených úsekoch 
zahajovali práce jednotlivé firmy v rozmedzí rokov 1936-1939 a počas najväčšej koncentrácie 
pracovníkov v máji 1938 zamestnávali až 13 340 ľudí. Stavba železnice si vyžiadala 35 obetí. Železnicu 
sa podarilo dokončiť až počas 2. svetovej vojny, prevádzka tu bola otvorená 19. 12. 1940. 

Hodnoty urbanistickej a krajinnej: Vo svojom pôvodnom situovaní je tunel autentickou 
súčasťou historickej železničnej trate Dolná Štubňa – Banská Bystrica a významnou estetickou 
účasťou železnice budovanej v pohorí Veľkej Fatry, ktorej sa stal neodmysliteľnou súčasťou, 
nenarúšajúcou kolorit okolitej krajiny. 

Hodnoty architektonickej: Čremošniansky tunel je dochovaný vo svojej autentickej podobe do 
súčasnosti, vrátane architektonicky hodnotných portálov – čremošniansky a harmanecký portál, 
riešených v príznačnom stvárnení tohto druhu architektúry v období budovania železničnej trate 
s architektonickými prvkami štylizovanej stredovekej resp. fortifikačnej architektúry. Na obmurovanie 
tunelovej rúry bol použitý ryolit ťažený v Hliníku nad Hronom, andezit z Handlovej a z kameňolomu 
Steinherdel a nakoniec žula z Lieskovca, na vstupné portály boli použité ozdobnejšie materiály – 
harmanecký (banskobystrický) portál je obložený žulou zo Sliezska a travertínom zo Spišských 
Vlachov, čremošniansky portál je obložený andezitom z Handlovej a z kameňolomu Steinherdel. 

Hodnoty technickej: Čremošniansky tunel s tunelovou rúrou a dvoma portálmi, ktorých 
objem, rozmery, materiálové zloženie, technické konštrukcie a celkový výraz by mali byť predmetom 
ochrany, aj po vyše osemdesiatich rokoch od svojho otvorenia drží prvenstvo ako najdlhší železničný 
tunel na Slovensku s rekordnou dĺžkou 4 697 m (niekde uvádzaných 4 698 m). V kontexte trate, na 
ktorej sa nachádza, je tzv. vrcholovým tunelom – v tuneli na km 31,425 dosahuje táto trať najvyšší – 
vrcholový bod (vo výške 692,94 m n. m.). Postavením Čremošnianskeho tunela vyvrcholila výstavba 
železničných tunelov na území Slovenska. Pred výstavbou tunela bola vykonaná kvalitná geologická 
príprava, bolo vyvŕtaných celkom 9 vrtov do hĺbky 660 metrov, podľa ktorých bol spracovaný presný 
geologický profil. Razenie tunela prebiehalo z oboch strán, obe smerové štôlne sa spojili s odchýlkami 
28 mm smerová odchýlka, 5 mm výšková odchýlka, v dĺžke bola odchýlka 35 mm. K zaujímavostiam 
tunela patrí aj vetracia šachta hlboká 95,26 m s kruhovým prierezom s priemerom 4,5 m, ktorej 
vyrazenie trvalo jeden rok. Výstavba tunela bola jednou z československých stavebných priorít 
a predstavuje dodnes jednu z najvýznamnejších dopravných stavieb na našom území započatých ešte 
pred vypuknutím 2. svetovej vojny.  
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 Železničný tunel svojim situovaním, architektonickým a konštrukčným riešením so 
zachovanými architektonickými súčasťami vysokej estetickej kvality – predovšetkým oboch 
tunelových portálov – ich architektonického, remeselného a materiálového riešenia spočívajúceho 
v opracovaní kamenných prvkov a obložení jednotlivých častí tunelovej rúry a portálov a technickými 
prvkami ako je predovšetkým technické riešenie samotného tunela ako celku pozostávajúceho 
z tunelovej rúry, portálov, zárubných múrov, portálových stien, vetracej šachty tunela, 
odvodňovacieho systému a servisných výklenkov, definovanými individuálnymi pamiatkovými 
hodnotami v spojení so spoločenským záujmom na zachovaní veci napĺňa stanovené kritéria pre 
vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku.  

 
 
 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov v čl. 44 
ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
Podrobnosti o právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú  ustanovené zákonom (čl. 
44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky). Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom, čo 
vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z., pričom 
Slovenská republika je tiež v tejto oblasti viazaná medzinárodnými svetovými a európskymi 
dohovormi o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.  
 

V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona sa základná ochrana kultúrnej 
pamiatky rozumie súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu,    
poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu 
vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej 
pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

Podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 
hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor 
v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od 
obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice 
pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 

 
Vzhľadom  na uvedené  rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  
 

Toto rozhodnutie bolo vydané v lehote predĺženej Ministerstvom kultúry SR na žiadosť 
správneho orgánu v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku. 
 
 
P o u č e n i e : 
 
 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti 
tomuto rozhodnutiu odvolanie na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 

               
 
 

v. r. PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
generálny riaditeľ 

dočasne vymenovaný 
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Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  
1. úradnej tabuli Obecného úradu Mošovce 
2. úradnej tabuli Obecného úradu Čremošné 
3. úradnej tabuli Obecného úradu Dolný Harmanec 
4. úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 
5. webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 
6. centrálnej úradnej elektronickej tabuli  – www.slovensko.sk   

 
 
Vyvesené  dňa: ................................  Zvesené dňa: .................................. 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje – doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti): 

7. Okresný úrad Turčianske Teplice, Katastrálny odbor, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske 
Teplice   

8. Okresný úrad Banská Bystrica, Katastrálny odbor, ul. ČSA 753/7, 974 01 Banská Bystrica 
 
Na vedomie: 

9. Krajský pamiatkový úrad Žilina 
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, prac. Martin 
11. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
12. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu (2x)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha: Schematické vyznačenie národnej kultúrnej pamiatky (červená línia)na podklade katastrálnej

 mapy,  mierka 1 : 8500 

 

 


