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Článok sa zaoberá diagnostikou bývalého železničného tunela pri obci Ožďany a jeho rekonštrukciou. Tento 160 m dlhý tunel je prvým opusteným železničným tunelom na Slovensku,
ktorý bude po rekonštrukcii slúžiť v rámci novej cyklotrasy.
This article deals with a diagnostics of a former railway tunnel near the village of Ožďany and
its reconstruction. This 160 m long tunnel is going to be the first abandoned railway tunnel in
Slovakia, which will serve, after its reconstruction, on a new cycling route.
Na území Slovenska boli za posled
ných 20 rokov zrušené štyri železnič
né trate patriace pod správu Železníc
Slovenskej republiky (ŽSR). Ako hlav
ný dôvod zrušenia je uvádzaný vo
väčšine prípadov nezáujem o prevád
zkovanie dopravy na trati zo strany
dopravcov a ich nevyhovujúci tech
nický stav. Táto situácia komplikuje
životy najmä občanom menších obcí,
ktorí túto dopravu často využívali
v minulosti a dnes sa musia spoľa
hnúť len na autobusovú dopravu, prí
padne individuálnu automobilovú
dopravu. Tieto staré, už nevyužívané
trate postupne rýchlo zarastajú vege
táciou a sú odsúdené na úplný zánik.
S požiadavkami na ekologickosť do
pravy a zvyšujúcimi sa nárokmi na
ochranu životného prostredia môžu
tieto trate dostať druhú šancu vo for
me cyklistickej infraštruktúry, ktorá
môže slúžiť nie len na presun, ale aj
na oddych. To si vyžaduje rozsiahlu
rekonštrukciu a prebudovanie celej
trate tak, aby vyhovovala normám
pre cyklistickú infraštruktúru, vráta
ne rekonštrukcie všetkých objektov
na trati ako sú mosty a priepusty. Ve
denie cyklotrás cez tunely je na Slo
vensku veľkou raritou a ich počet je
veľmi malý. Novo budovaná cyklotra
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sa Rimavská Sobota – Poltár sa zara
dí medzi tieto rarity a bude vedená
starým, približne 160 metrov dlhým
železničným tunelom. Bude to prvá
cyklotrasa na Slovensku, ktorá pove
die cez bývalý nevyužívaný železnič
ný tunel. Na účely zrealizovania také
hoto projektu je nutné vykonať dia
gnostiku a navrhnúť vhodný spôsob
rekonštrukcie na ďalšie predĺženie ži
votnosti.

História

Železničný tunel v Ožďanoch bol vy
budovaný na trati č. 175 Rimavská
Sobota – Poltár rakúskou tunelova
cou metódou a bol uvedený do pre
vádzky v roku 1912 [1]. Tunel bol bu
dovaný postupne podľa schémy na
obr. 1, so začiatkom s razením spod
nej smerovej štôlne (1), z ktorej sa
prešlo zálomom (2) ku stropu, kde sa
vyrazila horná štôlňa (3). Z nej sa po
tom rúbalo do strán a do hĺbky na
šírku celej kaloty. Práce boli organi
zované postupne po pásoch – pra
covných záberoch –, pravdepodobne
na šírku jedného segmentu dlhého
6 m, so stálym doplňovaním výdrevy.
Celkový počet segmentov je 26. Po
vyrúbaní kaloty sa prerazila stropná
časť medzi hornou a spodnou štôl

ňou a horná časť výdrevy sa podopre
la zdola stĺpmi. Následne sa prešlo
k výlomu celého profilu (5) a betonáži
základov k záveru klenby (6–8).
V ostení boli počas jeho betonáže vy
nechané odvodňovacie otvory, na
koľko v minulosti neexistovali tech
nologické postupy a vhodné materiá
ly na izolovanie ostenia, ktorými
mohla voda odtekať z priestoru za
ostením. Tunel bol navrhnutý ako
jednokoľajový a z dôvodu bezpeč
nosti sa v tuneli nachádzajú celkovo
štyri výklenky cca v jeho tretinách
dĺžky. Schematický priečny rez tune
lovou rúrou je na obr. 2. Pri vstup
ných portáloch tunela sa nachádzajú
gravitačné betónové oporné múry
s krídlami dĺžky 9,2 až 10,6 m. Dĺžka
tunela je okolo 160 m.

Diagnostický prieskum
tunela v Ožďanoch

Diagnostický prieskum sa vykonal
len v rozsahu podľa zadania a finanč
ných možností investora, aj keď
vzhľadom na dĺžku tunela a rozsah
porúch by si prieskum vyžadoval väč
ší objem prác. Podrobné zameranie
tunela sa uskutočnilo v prvej polovici
roku 2019 a bolo realizované firmou
ProPonti v spolupráci s Katedrou

