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Číslo: PUSR-2022/21040-16/64569/KIR 
Bratislava, 29. 07. 2022 
                                                                     

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 zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
podľa § 22 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,  

v znení neskorších predpisov. 

 
Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2022/21040-11/32305/KIR zo dňa                     
20. 4. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 5. 2022, bola do registra nehnuteľných                
kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaná  národná kultúrna            
pamiatka:   
 
1. Názov pamiatky:    Tunel železničný 
2. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu:   12298/1 
3. Adresa     
    Obec:   Mošovce, Čremošné, Dolný Harmanec Miestna časť:     
  Ulica:   Por. číslo:   Súp. číslo:   
    Okres:  Turčianske Teplice, Martin  Kraj:  Banskobystrický, Žilinský 
4. Katastrálne územie: Mošovce, Čremošné, Dolný Harmanec 

 Parcelné čísla:   k. ú. Mošovce: 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); 
 k. ú. Čremošné: 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); 
 k. ú. Dolný Harmanec: 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 

5. Vlastník (správca):  SR – Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
  SR – Lesy SR š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
  SR – Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, Bratislava (Správa 
  a údržba Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin)  
  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica (Mestské lesy  
  Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica) 
  Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 975 39 Banská Bystrica 
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  súkromní vlastníci (fyzické a právnické osoby) v zmysle LV č. 1814, 1057, 702 
  LV nezaložený (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;  
  parc. CKN č. 733, 975, 870 v k. ú. Dolný Harmanec) 
6. Dôvod pamiatkovej ochrany: 
Tzv. Čremošniansky tunel vybudovaný na historickej železničnej trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa 
(súčasná trať ŽSR č. 170 Zvolen – Vrútky), nachádzajúci sa medzi železničnou stanicou Čremošné 
a železničnou zastávkou Harmanec-jaskyňa, patrí k najvýznamnejším stavbám tunelového staviteľstva 
na našom území ako dodnes najdlhší železničný tunel na území Slovenska a dlhú dobu aj v rámci     
bývalého Československa. 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. Stavba železničnej trate sa začala v roku 1936 a slávnostne bola otvorená          
19. 12. 1940. Horská trať prekonáva pohorie Veľkej Fatry 22 tunelmi so súhrnnou dĺžkou 12 211      
metrov, 112 mostami a priepustami, z toho 4 viaduktmi so železnou plnostennou konštrukciu a 1    
viaduktom so železobetónovou klenbou. Tunely sa stali charakteristickým prvkom celej trate.           
Pôvodne ich bolo plánovaných 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. Slávnostný prvý vývrt tunela sa konal na banskobystrickej strane 28. 9. 1936 za prítomnosti 
vtedajšieho prezidenta republiky Edvarda Beneša, po ktorom bol tunel pôvodne aj pomenovaný 
(„Tunel Dr. E. Beneša“). 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 ešte ďalších pár rokov. Vojnové udalosti 2. svetovej vojny 
trať značne poškodili, k významnejším poškodenia tunelov však nedošlo a na jar 1946 bola trať       
opätovne daná do prevádzky. Jednokoľajový železničný tunel ležiaci na dodnes prevádzkovanej trati 
ŽSR je najdlhším železničným tunelom na  Slovensku s dĺžkou 4 697,15 m, v evidencii objektov ŽSR je 
tunel pomenovaný ako Čremošniansky 14, poloha 27,847 km s dĺžkou 4 697 m. Tunel nie je             
elektrifikovaný. Pozostáva z tunelovej rúry ukončenej na oboch stranách portálmi a vetracej šachty. 
Vetranie tunela bolo spočiatku riešené prirodzeným odvetraním šachtou, neskôr bolo dobudované 
zariadenie s ventilátorom ovládané zo železničnej stanice Čremošné. Tunel má dva portály v tvare 
prevýšených oblúkov s obložením kamennými kvádrami: harmanecký portál (uvádzaný aj ako       
banskobystrický alebo bystrický) a čremošniansky portál (uvádzaný aj ako štubniansky), ktorý dodnes 
nesie vyryté vročenie stavby tunela (1936, 1940). Oba sú riešené v príznačnom stvárnení tohto druhu 
architektúry v období budovania železničnej trate s architektonickými prvkami štylizovanej             
stredovekej resp. fortifikačnej architektúry. Železničný tunel zachovaný v podstatnej miere              
autenticity pôvodného technického, konštrukčného, hmotovo-priestorového, materiálového 
a architektonického riešenia (oba portály tunela) z doby výstavby v roku 1940 prestavuje autentickú 
súčasť historickej železničnej trate Dolná Štubňa – Banská Bystrica a je významnou estetickou          
súčasťou železnice budovanej v pohorí Veľkej Fatry. Postavením Čremošnianskeho tunela vyvrcholila 
výstavba železničných tunelov na území  Slovenska a je tak významným technickým dopravným       
dielom na našom území realizovaným pred vypuknutím 2. svetovej vojny.  
  Železničných tunel svojim architektonickým a konštrukčným riešením so zachovanými          
architektonickými súčasťami vysokej estetickej kvality (architektonické, remeselné i materiálové       
riešenie portálov) a technickým riešením samotného tunela (tunelovej rúry, zárubných múrov,        
portálových stien, vetracej šachty, odvodňovacieho systému, servisných výklenkov) je nositeľom     
predovšetkým historickej, urbanistickej, krajinnej, architektonickej a technickej pamiatkovej hodnoty.  
  
 
        v. r. Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. 
                   generálny riaditeľ  
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Za správnosť vyhotovenia:  Mgr. Naďa Kirinovičová  
 
Príloha  
Poučenie o právach a povinnostiach vlastníka kultúrnej pamiatky 
 
 

Oznámenie o zápise do ÚZPF sa doručuje 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: .................................. 
 
 

Na vedomie: 

7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

8. Krajský pamiatkový úrad Žilina  

9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, prac. Martin 

10. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu (2x)  

 

 


