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Dôvodová správa 

 
 

 Cieľom predmetnej projektovej dokumentácie, ktorej projektovú a investičnú prípravu 
zadal majetkový správca ciest I. triedy – Slovenská správa ciest a.s. spracovateľovi 
projektovej dokumentácie spoločnosti Dopravoprojekt a.s., je návrh rekonštrukcie štátnej 
cesty I/18 v zastavanom území mesta Prešov v úseku Levočskej ulice od križovatky so 
Záhradnou ulicou v km 686,400  po km 686,900 na Levočskej ulici v smere na Poprad a od 
križovatky ku OC Kaufland na ulici Vl. Clementisa  po križovatku ulíc Obrancov mieru s 
Fučíkovou ulicou s cieľom zvýšenia kapacity tejto križovatky, plynulosti a bezpečnosti 
dopravy (automobilovej, pešej aj cyklistickej) a zvýšenie priepustnosti cesty I/18 v prieťahu 
mestom Prešov. 
 
 Križovatka cesty I/18 na Levočskej ulici a miestnych komunikácií  na uliciach 
Obrancov mieru  a  Vl. Clementisa umožňuje prepojenie dopravy medzi dvoma sídelnými 
útvarmi Sídliska II a Sídliska III v Prešove, napojenie dopravy z týchto sídelných útvarov na 
cestu I/18 v smere na Vranov nad Topľou a v smere na Poprad, pričom zároveň umožňuje 
prepojenie tranzitnej dopravy v smere Prešov – západ, Prešov – juh a Prešov – západ, Prešov 
– východ, ktoré by v budúcnosti mali byť zabezpečené pripravovanými úsekmi diaľnice D1 
a rýchlostnej cesty R4 – severný obchvat, čím by mali aspoň čiastočne odľahčiť tento 
enormne zaťažený dopravný uzol. 
V súčasnosti je cesta I/18 v úseku od križovatky s ulicou Obrancov mieru a Ulicou Vl. 
Clementisa po križovatku s  Urbánkovou ulicou trojpruhová, rozšírená v križovatke s ul. 
Obrancov mieru a Vl. Clementisa o odbočovacie a pripájacie pruhy. Od križovatky s ulicou 
Záhradnou je cesta I/18 štvorpruhová, smerovo rozdelená so šírkou stredného deliaceho pruhu 
2,0 m. 
 Pre zvýšenie kapacity tejto cesty E50 medzinárodného významu, bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky na nej a na križovatke s miestnymi komunikáciami na uliciach 
Obrancov mieru a Vl. Clementisa sú navrhnuté nasledovné úpravy : 
 

1. 
 

Na ceste I/18  

• v smere od Popradu na Vranov nad Topľou – zvýšenie počtu priamych jazdných 
pruhov na dva, predĺženie odbočovacích  pruhov v smere Vranov – Košice a Vranov – 
Sídlisko III; 

• v smere od Popradu na Vranov nad Topľou vybudovanie nového mostného objektu 
nad riekou Torysa, na ktorom bude samostatný dvojpruhový jazdný pás so stredným 
deliacim pásom šírky 2,0 m , dobudovanie  pripájacieho  pruhu v smere Košice – 
Vranov; 

• rozšírenie jestvujúceho železničného priecestia, uzavretie ulíc Jazdecká a Urbánkova; 
• vybudovanie lávky pre peších nad cestou I/18 a prístupových rámp s napojením na 

existujúce pešie komunikácie, prepojenie peších komunikácií vedených pozdĺž rieky 
Torysa a pozdĺž cesty I/18 vybudovaním chodníka pod mostným objektom na ceste 
I/18. 
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2. 

• dobudovanie jazdného pruhu pre smer Sídlisko III. – Košice od križovatky 
s prístupovou komunikáciou k OC Kaufland; 

Na ulici Vl. Clementisa 

• zvýšenie počtu jazdných pruhov (dva pruhy pre odbočenie vľavo smer Sídlisko III. – 
Vranov, dva pruhy pre priamy smer Sídlisko III. – Košice. 
 
3. 

• zvýšenie počtu jazdných pruhov pre smer Košice – Poprad na dva 
Na ulici Obrancov mieru 

• predĺženie jazdného pruhu pre smer Košice – Sídlisko III. po križovatku s ulicou 
Československej armády (ďalej ČSL armády); 

• vybudovanie samostatného pruhu pre odbočenie vpravo pre smer Košice – Vranov; 
• vybudovanie lávky pre peších nad ulicou Obrancov mieru a prístupových rámp 

s napojením na existujúce pešie komunikácie; 
• presunutie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke s ulicou ČSL armády do 

priestoru medzi zastávkami MHD na ulici Obrancov mieru v blízkosti ulice Fučíkova 
• pravostranné pripojenie vjazdu oproti ulici Fraňa Kráľa;  
• zriadenie jazdného pruhu pre odbočenie vľavo v križovatke s Fučíkovou ulicou 

a vybudovanie vjazdu na Nábrežnú ulicu; 
• obmedzenie dopravy pri vjazde a výjazde na ulicu ČSL armády len vpravo, 

obmedzenie dopravy pri výjazde z ulíc Fučíkova a Nábrežná na možnosť odbočenia 
len vpravo. 

 
 

 
Sprievodná správa k predmetnej projektovej dokumentácii je členom komisie zaslaná len 
elektronicky a koordinačná situácia bude prezentované priamo na zasadnutí komisie. 
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1. CHARAKTERISTIKA  ÚZEMIA  A JEHO VPLYV NA NÁVRH STAVBY 

 
 

 ČLENITOSŤ  TERÉNU 
 

Križovatka ciest Levočská ul.(cesta I/18) – Obrancov mieru – V.Clementisa v Prešove sa nachádza v urbanizovanom území 
mesta. Je po celej trase takmer súvislo obostavaná obytnými objektmi (ul.Obrancov mieru, časť Levočskej ul.) alebo objektmi verejných 
služieb alebo výrobnými areálmi (Levočská). Sadovnícke úpravy verejnej zelene oddeľujú komunikácie, na ktorých prebieha intenzívna 
vnútromestská i tranzitná doprava, od objektov postavených po ich obvode. K stavebným prácam a úpravám v križovatke náležia aj 
stavebné úpravy na všetkých komunikáciách ústiacich v križovatke v prislúchajúcich úsekoch. 

Záujmové územie sa  nachádza v intraviláne mesta Prešov. V zmysle geomorfologického členenia SR (Mazúr a Lukniš, 1986) je 
záujmové územie súčasťou subprovincie Západné Karpaty, Lučensko – košickej oblasti a celku Košickej kotliny s charakteristickým 
pahorkatinným , hladko modelovaným reliéfom s vývojom riečnych terás toku Torysy.  
Celé územie je tvorené rovinatým územím širokej aluviálnej nivy Torysy, dotvoreného antropogénnou činnosťou. Nadmorská výška terénu 
v priestore stavby sa pohybuje v rozmedzí 243,00 – 247,00 m n. m. 
V mieste projektovanej rekonštrukcie mosta cez rieku Torysa je pravobrežná strana toku upravená korytom potoka Vydumanec.  
 Na geologickej stavbe územia sa podieľajú antropogénne sedimenty, sedimenty kvartéru a podložné neogéne sedimentárne 
súvrstvia. Antropogénne sedimenty predstavujú netriedené stavebné navážky a navážky zemín.  Kvartérne sedimenty sú zastúpené 
fluviálnymi sedimentmi dnovej výplne aluviálnej nivy toku Torysy. Tie sú na báze tvorené štrkami dnovej výplne s premenlivým obsahom 
piesčitej frakcie. V spodnej časti ide o hrubozrnné, polymiktné štrky s prechodom do strednoznných štrkov s piesčitou a hlinito – piesčitou 
prímesou. Štrkové akumulácie sú prekryté povodňovými jemnozrnnými sedimentmi charakteru hlinitých pieskov s prechodom do piesčitých 
hlín až ílov. Podložie kvartéru tvoria silne zvetrané súvrstvia neogénu – karpatu, s prevahou ílovcov a prachovitých ílovcov s polohami 
jemnozrnných pieskovcov. Súvrstvia neogénu sú na styku s kvartérom silne zvetrané a majú charakter súdržných ílovitých zemín. 

Záujmové územie patrí do povodia rieky Hornád. Hydrogeologické pomery skúmaného územia sú podmienené geologickou 
stavbou (úložnými a tektonickými pomermi), morfológiou terénu, zrnitostným zložením zemín a klimatickými pomermi. 
Podľa členenia územia SR na hlavné hydrogeologické regióny (Malík a Švasta, 2002), spadá predmetné územie do rajónu Q125 – kvartér 
Hornádu v Košickej kotline. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia sa v predmetnom území nenachádza priamo zákonom chránené územie alebo lokalita.  

 
 ÚDAJE  O  JESTVUJÚCICH  OBJEKTOCH,  ROZVODOCH  A ZARIADENIACH  A ICH  OCHRANNÉ  PÁSMA 
 
 V priestore križovatky a dotknutých úsekov ulíc  vzdušné  vedenia NN a VN  22-kV, telekomunikačné káble, 
plynovody, vodovody a kanalizáčné stoky. Tieto  objekty  sa  upravujú,  resp.  sa  preložia. Iné  objekty,  príp.  zariadenia  
sa  v záujmovom  území  nenachádzajú. Ochranné  pásma  inžinierskych  sietí  a jestvujúcich  objektov  sú: 
                                 cesty nižších tried a miestne komunikácie.............  25 m  od  osi  vozovky na  každú  stranu 
                                 elektrické vedenie do 35kV  ............ ........................10 m od krajného vodiča 
                    telefónne vedenie ............................ ........................  1 m  od  osi  kábla  na  každú  stranu 
                    diaľkové podzemné vedenia ........... ........................  2 m  od  osi  kábla  na  každú  stranu 
                    plynovody do DN 200 mm.........................................4 m od osi potrubia 
                    plynovody do DN 500 mm.........................................8 m od osi potrubia 
                    kanalizácia.................................................................3 m od okraja potrubia 
                    vodovod.....................................................................2 m od okraja potrubia 

V dotknutom území je potrebné vyrúbať stromy a kroviny pred zahájením stavebných prác. Celkovo je potrebné 
v priestore križovatky vyrúbať 37 ks stromov, 266 m2 krovia a 30 lián.  

Priamo v priestore stavby sa nenachádzajú chránené objekty ani kultúrne pamiatky. 
Na zabezpečenie prístupu na stavbu bude využívaná jestvujúca komunikačná sieť. 

Inžinierske siete (VN a NN vedenia, telefónne a diaľkove káblové rozvody, plynovody, vodovody a kanalizácia), ktoré sú 
v kolízii s dotknutými komunikáciami budú upravené príp. preložené. 

Celková plocha dočasne zabratej pôdy predstavuje 4,54 ha.  
Doporučená plocha pre zariadenie staveniska je situovaná na dočasne zabratej pôde v km 0,300 Levočskej ulice 

vpravo. Zariadenie staveniska si zriadi budúci zhotoviteľ v lokalite podľa vlastného uváźenia. Zariadenie staveniska bude 
slúžiť budúcemu dodávateľovi stavby pre umiestnenie prevádzkových, sociálných, technologických a dopravných 
zariadení. Z plochy sa odstráni humózna vrstva v hrúbke 0,25 cm. Konštrukcia pre spevnenie plochy bude pozostávať zo 
štrkodrviny hr.300mm na ktorú sa poukladajú cestné panely. Po ukončení výstavby dodávateľ stavby zabezpečí jej spätné 
rozobratie a prevedie rekultiváciu plochy rozprestretím ornice a osiatím.  
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2. VHODNOSŤ POZEMKU URČENÉHO NA ZASTAVANIE 
 
 Záujmové  územie  z hľadiska  vhodnosti  na  zastavanie  z hľadiska  geologických  pomerov  možno  považovať  
za  vhodné,  pričom  je  potrebné  realizovať  sanačné  opatrenia  v miestach  s nevhodným  podložím.   

 
 Inžiniersko-geologická charakteristika územia 
 

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú antropogénne sedimenty, sedimenty kvartéru a podložné neogéne 
sedimentárne súvrstvia. Antropogénne sedimenty predstavujú netriedené stavebné navážky a navážky zemín.  Kvartérne 
sedimenty sú zastúpené fluviálnymi sedimentmi dnovej výplne aluviálnej nivy toku Torysy. Tie sú na báze tvorené štrkami 
dnovej výplne s premenlivým obsahom piesčitej frakcie. V spodnej časti ide o hrubozrnné, polymiktné štrky s prechodom 
do strednoznných štrkov s piesčitou a hlinito – piesčitou prímesou. Štrkové akumulácie sú prekryté povodňovými 
jemnozrnnými sedimentmi charakteru hlinitých pieskov s prechodom do piesčitých hlín až ílov. Podložie kvartéru tvoria 
silne zvetrané súvrstvia neogénu – karpatu, s prevahou ílovcov a prachovitých ílovcov s polohami jemnozrnných 
pieskovcov. Súvrstvia neogénu sú na styku s kvartérom silne zvetrané a majú charakter súdržných ílovitých zemín. 

 
Inžinierskogeologické pomery 
 
 Na základe poznatkov získaných realizáciou inžinierskogeologických vrtov V-1 až  V-3 do hĺbky 5,0-20,0 m p. t., 
jednej dynamickej penetračnej sondy do hĺbky 15,0 m p.t., ktorých písomná a grafická dokumentácia je uvedená v prílohe 
č. 3 časti E4 Geologický prieskum boli v skúmanom území smerom od povrchu vyčlenené nasledovné litologické typy 
zemín a hornín: 
 
KVARTÉR 
Antropogénne sedimenty 
Antropogénne sedimenty (navážka) boli zistené vo všetkých troch realizovaných vrtoch.  
 Navážka je v celom hodnotenom úseku cesty tvorená drveným kamenivom (makadam) frakcie 32-64 mm, s výplňou 
piesčitej hliny, miestami s väčšími kusmi kameňa, úlomkami tehál. Celková hrúbka antropogénnych navážok  dosahuje 0,7 
– 1,2 m.  
 
Fluviálne – súdržné zeminy 
Medzi fluviálne, súdržné zeminy zaraďujeme povrchovú vrstvu povodňových sedimentov, ktoré prekrývajú štrkovité 
sedimenty dnovej výplne. Polohy ílovitých a piesčitých zemín boli overené vo všetkých troch prieskumných vrtoch pod 
vrstvou navážky. Vo vrte V-1 boli overené v intervale 1,2-2,8 m p.t., vo vrte V-2 v intervale 0,7-2,0 m p.t. a vo vrte V-3 
v intervale 1,2-3,1 m p.t. 
Zeminy vo vrte V-2 v intervale 1,2-2,0 m p.t. sa vyznačujú makropórovitou štruktúrou, po odvŕtaní sa vrtné jadro zeminy 
rozpadávalo. Ide o pochovaný pôdny horizont náplavových hlín.  
Na základe makroskopického popisu a tiež výsledkov laboratórnych prác boli zeminy povrchovej vrstvy fluviálnych 
sedimentov zaradené do triedy F4, CS – íl piesčitý, tuhej konzistencie ( Ic=0,80-0,86) a do triedy F6,CI – íl so strednou 
plasticitou, tuhej konzistencie (Ic=0,85).  
 
Fluviálne – nesúdržné zeminy 
           Fluviálne, nesúdržné zeminy reprezentujú akumulácie dnovej výplne aluviálnej nivy Torysy a boli overené v podloží 
vyššie uvedených súdržných zemín. Ide o polohy stredne a hrubozrnných štrkov s valúnmi do veľkosti 1-3-5 cm, max. 8-12 
cm, na báze s vývojom polohy stredno a hrubozrnných pieskov s drobným štrčíkom. Vo vrte V-1 ide o polohu štrkov 
v intervale 3,1-4,8 m p.t a polohu pieskov v intervale 4,8-5,3m p.t. Vo vrte V-2 boli štrky dnovej fácie overené v intervale 
2,0-4,6 m p.t. a vo vrte V-3 v intervale 3,1-4,6 m p.t. V ľavobrežnej časti boli nesúdržné zeminy interpretované v DP-1 
v intervale 2,2-4,8 m p.t. Na základe makroskopického popisu a výsledkov laboratórnych prác boli zeminy zaradené do 
triedy S3,S-F – piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahnutý a do triedy G3, G-F – štrk s prímesou 
jemnozrnnej zeminy, stredne uľahnutý.  
 
NEOGÉN 
Neogén – zeminy zóny zvetrávania 
          Zeminy zóny zvetrávania neogénneho podložia boli overené vo všetkých prieskumných sondách a predstavujú 
prechodnú polohu súdržných zemín medzi kvartérom a zvetraným neogénnym podložím. Vo vrte V-1 bola poloha 
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súdržných zemín overená v intervale 5,3-6,0 m p.t, vo vrte V-2 v intervale 4,6-5,0 m p.t. a vo vrte V-3 v intervale 4,6-8,0 m 
p.t. Ide o stredne plastické zeminy sivej a tmavosivej farby, pevnej konzistencie. Na základe makroskopického popisu 
a laboratórnych výsledkov boli zeminy zaradené do triedy F6,CI – íl so strednou plasticitou, pevnej konzistencie. 
 
 Neogénne podložie 
         Neogénne sedimenty v hlbších polohách sú  zastúpené tenko vrstevnatými – bridličnatými a tenko doskovitými 
polohami sivých ílovcov, s polohami doskovitých a tenko lavicovitých jemnozrnných pieskovcov. V overenom profile 
výrazne prevládajú ílovce nad pieskovcami v pomere I:P=5:1 až 7:1. Pieskovce sú rozpukané, na ktoré sa viaže hladina 
podzemnej vody II. zvodne. Polohy navetraných ílovcov zaraďujeme do triedy R6, polohy doskovitých pieskovcov do triedy 
R5.  
 
Základové pomery staveniska 
 
Z výsledkov prieskumných prác realizovaných v mieste plánovanej rekonštrukcie križovatky a mosta v úseku cesty I/18 
Obrancov mieru – Levočská v Prešove  môžeme hodnotiť základové pomery nasledovne. 
Prieskumnými jadrovými vrtmi boli v zelenom páse cesty I/18 overené od úrovne terénu do hĺbky 0,7-1,2 m p.t. navážky 
prevažne drveného kameniva frakcie 32-64 mm s výplňou piesčitej hliny, miestami s úlomkami tehál.  
Kvartérne súdržné zeminy boli overené v podloží vyššie uvedených navážok do hĺbky 2,0-3,1 m p.t. Ide o polohy 
súdržných, ílovitých a piesčitých zemín, zaradené do triedy F4, CS a F6,CI, tuhej konzistencie. Vo vrte V-2 sa zeminy 
triedy F6 v intervale 1,2-2,0 m p.t. vyznačujú makropórovitou štruktúrou, čo priraďujeme existencii pochovaného, pôdneho 
horizontu. 
Kvartérne, nesúdržné zeminy boli overené v bazálnej časti fluviálnych sedimentov do hĺbky 4,6-5,3 m pt., pričom ide 
o polohy stredne uľahnutých štrkov triedy G3,G-F a polohy hrubozrnných , stredne uľahnutých pieskov s drobným štrčíkom 
triedy S3, S-F.   
Horniny predkvartérneho podložia boli overené v priamom podloží kvartéru, kde prechodová vrstva je tvorená silne 
zvetranými polohami ílovcov, ktoré majú charakter súdržných zemín triedy F6, CI, pevnej konzistencie. Hlbšie položené 
časti neogénu majú charakter poloskalnej horniny triedy R6 a R5.  
Na základe výsledkov prieskumných prác a tiež na základe zostaveného inžinierskogeologického rezu je zrejmé, že 
v danom úseku toku Torysy bolo súčasné koryto upravené a prehĺbené až pod bázu štrkových akumulácii dnovej výplne, 
takže v tesnej blízkosti toku dochádza k prirodzenému vyprázdňovaniu kvartérneho kolektora a kolektor je bez vody (vrtV-
3). Vo väčšej vzdialenosti od toku, a tiež  v závislosti od nerovnosti podložia štrkov, dochádza k miernemu zvýšeniu hladiny 
podzemnej vody tesne nad bázou štrkov, ale len do úrovne niekoľko desiatok centimetrov. Vo vrte V-1 bola hladina 
podzemnej vody narazená v hĺbke 4,9 m p.t. ( báza štrkov je 5,3 m p.t.) a vo vrte V-2 je hladina podzemnej vody v hĺbke 
4,4 m p.t. (báza štrkov je 4,6 m p.t.). Zvýšenie hladiny podzemnej vody v kvartérnom kolektore pri zvýšených vodných 
stavoch je len krátkodobé a pravdepodobne zasahuje len malej vzdialenosti od koryta toku.  
 
Geotechnické charakteristiky základových zemín 
 
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame doporučené geotechnické charakteristiky jednotlivých vyčlenených litologických typov 
základových zemín. 
Kvartérne fluviálne – súdržné zeminy 
Súdržné zeminy triedy F4 a F6,  tuhej konzistencie 

Geotechnická charakteristika 
F4 ,CS 
tuhý 

F6,CI 
tuhý 

3) 18,5 21,0 

modul deformácie Edef (MPa) 4,5 2,0-2,5 

u (°) 0 0 

totálna súdržnosť cu (kPa) 50 50 

ef (°) 25 20 

efektívna súdržnosť cef (kPa) 10 8 

 0,35 0,40 

 0,62 0,47 

 
Kvartérne fluviálne –  nesúdržné zeminy 
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Nesúdržné zeminy triedy G5,G3 a S3 

Geotechnická charakteristika G5,GC G3,G-F S3,S-F 
3) 19,5 19,0 17,5 

modul deformácie Edef (MPa) 15-17 65-70 35-40 

ef (°) 28 37 33 

efektívna súdržnosť cef (kPa) 2 0 0 

 0,30 0,25 0,30 

 0,74 0,83 0,74 

 
Predkvartérne podložie  – zeminy zóny zvetrávania a poloskalné  horniny 

Geotechnická charakteristika F6,CI,pevný R6 R5 
3) 21,8 21,0-21,2 22,5 

modul deformácie Edef (MPa) 5,34 11,5-12,0 45,0-55,0 

u (°) 5 8,5-8,7 15,0 

totálna súdržnosť cu (kPa) 75 115-125 150-175 

ef (°) 21 21,5 29,0 

efektívna súdržnosť cef (kPa) 15 18,5-20,0 25,0-30,0 

 0,40 0,35 0,25 

 0,47 - - 

 
 POŽIADAVKY  NA  VÝRUB  STROMOV 
 

Spoločenské ohodnotenie drevín bolo vykonané v zmysle ustanovení  § 17 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 579/2008 Z.z. a vyhlášky č. 492/2006 Z.z., prílohy č.33 a 35, v znení  neskorších predpisov a vyhlášky 
č.173/2011 Z.z., podľa ktorých spoločenská hodnota drevín vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá 
sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.  
Pri realizácii stavby „I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most“ bude potrebné v katastrálnom území 
mesta Prešov  odstrániť  37 stromov, 266 m2 krovia a 30 lián. 

Výsledná suma spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú pri realizácii stavby odstránené je  23 653,96 € . 
 
 TERAJŠIE  A BUDÚCE  VYUŽITIE  ÚZEMIA 
 
 Využitie územia sa vzhľadom na rekonštrukciu jestvujúcej križovatky a priľahlých úsekov dotknutých ciest nemení. 
V katastri  nehnuteľností  je  predmetné  územie  evidované  ako  zastavané plochy a nádvoria a ostatná pôda.   
 
 ZÁBER  POĽNOHOSPODÁRSKEHO  A LESNÉHO  PÔDNEHO  FONDU 
 
 Vzhľadom na rekonštrukciu jestvujúcej križovatky a priľahlých úsekov ciest nedochádza k záberu 
poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  (PPF) a lesného  pôdneho fondu  (LPF).  V katastri  nehnuteľností  je  územie  
evidované  ako  zastavané plochy a nádvoria a ostatná  plocha. 
 
 3. POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY 
 
 Základným mapovým podkladom pre vypracovanie dokumentácie stavebného  zámeru  (DSZ)  a dokumentácie  
na územné rozhodnutie  (DÚR)  bola  účelová mapa v mierke 1:1000.  Polohopis a výškopis  účelovej  mapy  
(GEOPROJEKT,  s.r.o., Prešov)  zodpovedá skutkovému  stavu  máj 2013. Účelová mapa  bola  vypracovaná  v  
súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom systéme B.p.v,   v III. triede presnosti. 
Ako  ďalšie  mapové  podklady  boli  použité: 

  ortofotomapa  v mierke  1:10 000  (EUROSENSE s.r.o.  Bratislava) 
V záujmovom  území  boli  overené  inžinierske  siete  a ich  poloha  bola  vyznačená a overená vlastníkmi,  resp.  
správcami  inžinierskych  sietí. 
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 4. SÚČASNÝ STAV 

 
Križovatka cesty I/18 (ulica Levočská) a miestnych komunikácií (ulica Obrancov mieru a ulica Vlada Clementisa) 

umožňuje prepojenie dopravy medzi dvoma sídelnými útvarmi (sídlisko II a sídlisko III), napojenie dopravy z týchto 
sídelných útvarov na cestu I/18 v smere na Vranov na Topľou a v smere na Poprad a zároveň zabezpečuje prepojenie 
tranzitujúcej dopravy v smere Prešov západ – Prešov juh a Prešov západ – Prešov východ, ktoré by v budúcnosti mali 
zabezbečovať pripravované úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 a tým aspoň čiastočne odľahčiť tento dopravný uzol. 

Cesta I/18 v úseku pred križovatkou v smere od mesta Poprad je štvorpruhová, smerovo nerozdelená, kategórie 
MZ 20.5/60, funkčnej tridey B1.  

V úseku od križovatky s ulicou Obrancov mieru a ulicou Vlada Clementisa po križovatku s ulicou Urbánková je 
cesta I/18 trojpruhová, kategórie MZ 11,5/50, rozšírená v križovatke s ulicou Obrancou mieru a Vlada Clementisa 
o odbočovacie pruhy vľavo (smer Vranov – Košice) a vpravo (smer Vranov – Sídlisko III) a o pripájací pruh v smere Košice 
– Vranov. 

Od križovatky s ulicou Záhradná je cesta I/18 štvrpruhová, smerovo rozdelená, kategórie MZ 18/50 so šírkou 
stredného deliaceho pruhu 2 m. Jestvujúca cesta I/18 zároveň umožňuje napojenie dopravy z ulíc Urbánková, Jazdecká, 
Bottova a Okružná odbočením vpravo. 

 
 
V riešenom úseku sa na jetvujúcej ceste I/18 znižuje počet jazdných pruhov zo 4 na 3, spomaľovanie dopravy 

a kongescie spôsobuje aj úrovňové železničné priecestie, pripájanie vedľajších ulíc  a cestná svetelná signalizácia. 
Navrhovaná rekonštrukcia križovatky zvýši kapacitu križovatky ulíc Levočská, Obrancov mieru a Vlada 

Clementisa, na dotknutom úseku cesty I/18 sa vybudovaním nového mostu cez rieku Torysa, dobudovaním chýbajúceho 
jazdného pruhu a zrušením napojenia ulíc Urbánkova a Jazdecká na cestu I/18 sa zvýši kapacita a priepustnosť tohto 
úseku cesty I/18 a zároveň plynulosť a bezpećnosť automobilovej a pešej dopravy na tomto úseku 

   
 NULOVÝ VARIANT 
 
Základný komunikačný systém je tvorený dotknutou cestnou sieťou: 
- komunikáciami I. triedy: I/18 v smere Poprad – Prešov – Vranov nad Topľou 
- miestnymi komunikáciami: ulica Vlada Clementisa 

ulica Obrancov mieru 
ulica Urbánkova 
ulica Záhradná 
ulica Okružná 
ulica Jazdecká 
ulica Jána Bottu 

 
Stavebno-technický stav cesty I/18 je nasledovný : 

 cesta I/18 prechádza stredom mesta Prešov, okrajom jeho historického centra   

 vzdialenosť svetelne riadených križovatiek na ulici Levočská (s ulicou Volgogradská a ulicou Obrancov mieru, s ulicou 
Obrancov mieru a ulicou Okružná) je cca 550 m (vyhovuje funkčnej triede B1) 
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 vzdialenosť železničného priecestia od svetelne riadenej križovatky Levočská – Obrancov mieru je cca 270 m,     

 vzdialenosť križovatiek od križovatky s ulicou Obrancov mieru (nevyhovujú funkčnej triede B1): 
s ulicou Jazdecká – 260 m 
s ulicou Urbánkova – 300 m 
 
 

s ulicou Jána Bottu – 350 m 
s ulicou Záhradná – 400 m 

 
 
s ulicou Narcisova – 450 m 

 vzdialenosť priechodov pre chodcov v križovatke s ulicou Obrancov mieru a ulicou Narcisova (areál Haus) – 440 m 

 
 

 vzdialenosť priameho napojenia obslužného vjazdu – 180 m 
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 cesta I/18 je situovaná priamo cez zastavané územie mesta Prešov s priamou obsluhou priľahlých nehnuteľností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lokálne výtlky, priečne a pozdĺžne trhliny, vyjazdené koľaje, nefunkčné odvodnenie  
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5. VARIANTNÉ RIEŠENIA 

Návrh rekonštrukcie križovatky nebol riešený variantne 
 

6.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
6.1 POPIS, ROZSAH A ČLENENIE STAVBY 

Názov stavby: I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru 
Miesto stavby: Prešov, Prešovský  samosprávny kraj                     
Katastrálne územie: Prešov 
Druh stavby: rekonštrukcia 
Kategória: MZ 19/50 
 Cesta I. triedy č. 18 
 Križovatka cesty I/18 (ulica Levočská) a miestnych komunikácií (ulica Obrancov mieru a ulica Vlada Clementisa) 

umožňuje prepojenie dopravy medzi dvoma sídelnými útvarmi (sídlisko II a sídlisko III), napojenie dopravy z týchto 
sídelných útvarov na cestu I/18 v smere na Vranov na Topľou a v smere na Poprad a zároveň zabezpečuje prepojenie 
tranzitujúcej dopravy v smere Prešov západ – Prešov juh a Prešov západ – Prešov východ, ktoré by v budúcnosti mali 
zabezbečovať pripravované úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 a tým aspoň čiastočne odľahčiť tento dopravný uzol. 

Cesta I/18 v úseku pred križovatkou v smere od mesta Poprad je štvorpruhová, smerovo nerozdelená, kategórie 
MZ 20.5/60, funkčnej tridey B1.  

V úseku od križovatky s ulicou Obrancov mieru a ulicou Vlada Clementisa po križovatku s ulicou Urbánková je 
cesta I/18 trojpruhová, kategórie MZ 11,5/50, rozšírená v križovatke s ulicou Obrancou mieru a Vlada Clementisa 
o odbočovacie pruhy vľavo (smer Vranov – Košice) a vpravo (smer Vranov – Sídlisko III) a o pripájací pruh v smere Košice 
– Vranov. 

Od križovatky s ulicou Záhradná je cesta I/18 štvrpruhová, smerovo rozdelená, kategórie MZ 18/50 so šírkou 
stredného deliaceho pruhu 2 m. 

Pre zvýšenie kapacity, bezpečnosti a plynulosti dopravy v križovatke cesty I/18 s ulicami Obrancov mieru a Vlada 
Clementisa a na samotnej ceste I/18 sú navrhnuté nasledovné úpravy: 

1. cesta I/18   
- smer Vranov – Poprad - zvýšenie počtu priamych jazdných pruhov na 2, predĺženie odbočovacích pruhov 
v smeroch Vranov – Košice a Vranov – Sídlisko III 
- smer Poprad – Vranov – vybudovanie dvojpruhového mosta nad riekou Torysa, vybudovanie samostatného 
dvojpruhového jazdného pásu so stredným deliacim pásom šírky 2.0 m, vybudovanie pripájacieho pruhu 
v smere Košice – Vranov, rozšírenie jestvujúceho železničného priecestia 
- vybudovanie lávky pre peších nad cestou I/18 (ulica Levočská) a prístupových rámp s napojením na 
existujúce pešie komunikácie, prepojenie peších komunikácií vedených pozdĺž rieky Torysa a pozdĺž cesty 
I/18 vybudovaním chodníka pod mostným objektom na ceste I/18 
- uzavretie ulíc Jazdecká a Urbánková 

2.  ulica Vlada Clementisa 
- dobudovanie jazdného pruhu pre smer Sídlisko III – Košice od križovatky s prístupovou komunikáciou k OC 

Kaufland 
- zvýšenie počtu jazdných pruhov (dva pruhy pre odbočenie vľavo smer Sídlisko III – Vranov, dva pruhu pre 
priamy smer Sídlisko III – Košice 

3. ulica Obrancov mieru 
- zvýšenie počtu jazdných pruhov pre smer Košice – Poprad na 2,  
- predĺženie jazdného pruhu pre smer Košice - Sídlisko III po križovatku s ulicou Československej armády 
- vybudovanie samostatného pruhu pre odbočenie vpravo pre smer Košice – Vranov 
- vybudovanie lávky pre peších nad ulicou Obrancov mieru a prístupových rámp s napojením na existujúce 
pešie komunikácie 
- presunutie CSS v križovatke s ulicou Československej armády do priestoru medzi zastávkami MHD 
v blízkosti ulice Fučíková 
- uzavretie vjazdu oproti ulici Fraňa Kráľa 
- zriadenie jazdného pruhu pre odbočenie vľavo v križovatke s ulicou Fučíková a vybudovanie vjazdu na ulicu 
Nábrežná 
- obmedzenie dopravy pri vjazde na ulicu Československej armády a výjazde z nej na možnosť odbočovania 
len vpravo, obmedzenie dopravy pri výjazde z ulíc Fučíková a Nábrežná na možnosť odbočovania len vpravo 
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 POPIS STAVBY Z HĹADISKA ÚCELOVEJ FUNKCIE 
 

Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy (pešej aj automobilovej) 
a zvýšenie priepustnosti cesty I/18 v prieťahu mestom Prešov. 
  
 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 Základným mapovým podkladom pre vypracovanie dokumentácie  stavebného zámeru (DSZ) a na územné 
rozhodnutie  (DÚR)  bola  účelová mapa v mierke 1:1000.  Polohopis a výškopis  účelovej  mapy  (GEOPROJEKT,  s.r.o.,  
Prešov)  zodpovedá skutkovému  stavu  máj 2013. Účelová mapa  bola  vypracovaná  v  súradnicovom systéme S-
JTSK03, výškovom systéme B.p.v,   v III. triede presnosti. 
Ako  ďalšie  mapové  podklady  boli  použité: 

  ortofotomapa  v mierke  1:2 000  (EUROSENSE s.r.o.  Bratislava) 
V záujmovom  území  boli  overené  inžinierske  siete  a ich  poloha  bola  zakreslená a odsúhlasená vlastníkmi,  resp.  
správcami  inžinierskych  sietí. 
 
6.2 DOPRAVNO-INŽINIERSKE ÚDAJE 

Analýza dopravných vzťahov 
Analýza dopravných vzťahov vychádza z podkladov uvedených v kapitole 2. Po fyzickej obhliadke terénu boli 

analyzované všetky dostupné podklady pre návrh technickej štúdie. 
Mesto Prešov, ako hospodársko – správne a kultúrne centrum okresu je po dopravnej stránke charakteristické ako 

dopravný uzol dôležitých cestných ťahov v severo-južnom smere cesta I/68, medzinárodný cestný ťah E371 a východo-
západnom smere cesta I/18. Z hľadiska hospodársko – politickej dôležitosti je štátna cesta I/18 zaradená do vybranej 
cestnej siete, kde tvorí súčasť medzinárodného cestného ťahu E-50.  

Západo-východný ťah cesty I/18,  prechádza cez okresy Poprad, Kežmarok, Levoča, Prešov, Vranov nad Topľou 
a Sobrance, pričom priamo prechádza metropolou východného Slovenska Prešovom. Tento fakt mimoriadne zvyšuje 
atraktivitu tohto ťahu a zároveň zdôrazňuje dôležitosť napojenia jednotlivých centier regiónov na sieť diaľnic a rýchlostných 
ciest.  

Východné Slovensko tvorí svojou rozlohou 33 % územia a počtom obyvateľov 28 % Slovenska. Cestná sieť 
východného Slovenska tvorí 32 % cestnej siete SR, pričom cesty I. triedy tvoria 27,4 % zo všetkých ciest I. triedy, cesty 
II.triedy tvoria 34,12 % ciest II. triedy a cesty III. triedy tvoria 32,8 % ciest III.triedy. 

Stupeň automobilizácie v Prešovskom kraji bol podľa štatistickej ročenky z roku 2009 nasledovný: 
- Prešovský kraj 3,39 osoby/OA 
Stupeň automobilizácie závisí od charakteru sídel v území, pričom vo väčších mestách je stupeň automobilizácie 

vyšší ako v malých sídlach.  
 

Analýza smerovania dopravy. 
Pre potreby prerozdelenia dopravy na zdrojovú – cieľovú a tranzitnú dopravu a súčasne pre rozdelenie dopravy 

na navrhovanú trasu a zostávajúcu komunikačnú cestnú sieť boli použité výsledky z celoštátneho sčítanie dopravy 
vykonaného na diaľničnej a cestnej sieti v SR v roku 2010. 

 
Analýza intenzít dopravy. 

Pre zistenie nárastu respektíve poklesu dopravy na jednotlivých vstupoch do križovatky Levočská – Obrancov 
mieru v smere od mesta Poprad a Vranov nad Topľou a z ulice Obrancov mieru sme uskutočnili porovnanie sčítania 
dopravy z roku 1995 a 2000, 2005 a 2010. 

Porovnanie výsledkov sčítania dopravy v roku 1995, 2000, 2005 a 2010 (voz/24hod/v profile)   
   

Rok 2000 Rok 2005 Rok 2010 Nárast Nárast 

v oz/24hod v oz/24hod v oz/24hod 2005/2000 2010/2005

00163 I/18 Vydumanec - Sídlisko II (Lidl) 14 697 15 559 22 583 1.06 1.45

00162 I/18 Sídlisko II (Lidl) - Obrancov mieru 14 444 17 195 22 408 1.19 1.30

00161 I/18 Obrancov mieru - Sabinovská 19 918 22 320 22 191 1.12 0.99

00371 I/18 Sabinovská - Šafárikova 27 011 25 989 26 100 -0.96 1.00

00151 MK Obrancov mieru - Pod Kalváriou 10 974 13 898 - 1.27 -

Č.úseku Cesta Úsek
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0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Vydumanec -
Sídlisko II 

(Lidl)

Sídlisko II 
(Lidl) -

Obrancov 

mieru

Obrancov 
mieru -

Sabinovská

Sabinovská -
Šafárikova Obrancov 

mieru - Pod 
Kalváriou

Porovnanie dopravného zaťaženia

Porovnanie výsledkov sčítania dopravy v roku 1995, 2000, 2005 a 2010 (voz/24hod/v profile)   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z porovnania dopravného sčítania z roku 2005 a 2010 vyplýva výrazný nárast dopravy na komunikácii I/18 
vstupujúcej do mesta Prešov v smere od mesta Poprad. Najväčší nárast dopravy bol zaznamenaný na sčítacom úseku 
00163. S narastajúcou dĺžkou dobudovanej diaľnice D1 v úsekoch Svinia – Prešov a Prešov západ – Prešov juh 
a vybudovaním úseku R4 Kapušany - Prešov je predpoklad zníženia dopravného zaťaženia mesta Prešov tranzitnou 
dopravy v smere Košice – Žilina – Bratislava a Košice – Svidník - PL. Tým sa výrazne zníži podiel tranzitnej dopravy 
v meste Prešov. 

 
Stanovenie modelu dopravného zaťaženia jestvujúcej cestnej siete do roku 2045. 

Pre zistenie nárastu respektíve poklesu dopravy v riešenom území sme uskutočnili porovnanie sčítania dopravy 
z roku 2000, 2005 a 2010. V modeli uvažujeme s uvedením D1 Prešov západ – Prešov juh a 2020 R4 Prešov severný 
obchvat do prevádzky do roku 2020 a dokončenie Nábrežnej komunikácie do roku 2015.  

 
Základné predpoklady pre prognózované obdobie sú vygenerované z: 
- predpokladaného demografického vývoja spoločnosti 
- predpokladaného ekonomického vývoja spoločnosti 
- zohľadnenia charakteru regiónu a predpokladaného regionálneho vývoja 
 
Pre prognózovanie možno predpokladať nasledujúce stupne automobilizácie: 
- rok 2020 stupeň automobilizácie 2,9 osoby/OA 
- rok 2035 stupeň automobilizácie 2,2 osoby/OA 
 
Pri  stanovení predpokladaného vývoja dopravného zaťaženia komunikačnej siete sme vychádzali z predpokladu, 

že diaľnica D1 Svinia – Prešov  a rýchlostná cesta R4 v úseku Kapušany – Prešov (severný obchvat mesta Prešov) budú 
uvedené do prevádzky do roku 2020. Pri výpočte dopravného zaťaženia jestvujúcej a navrhovanej komunikačnej siete bolo 
uvažované : 

 s dobudovaním a uvedením do prevádzky diaľnice D1 Svinia - Prešov západ do roku 2020  

 s dobudovaním celého severo - južného ťahu R4 v úseku Kapušany - Prešov do roku 2020 

 s atraktivitou územia vyplývajúcou z dobudovania celého cestného ťahu D1 na trase Bratislava - Košice 

 s dobudovaním úseku D1 Prešov západ – Prešov juh do roku 2020 

 s dobudovaním komunikácie Nábrežná v celom úseku do roku 2015 
 
Dopravné zaťaženie na jestvujúcej dopravnej komunikačnej sieti bez uvažovania výstavby D1 a R4, s uvažovaním komunikácie 
Nábrežná v celom úseku   
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Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA

2025 16 786 2 014 14 772 21 408 2 569 18 839 26 750 3 210 23 540 31 472 3 777 27 695 18 902 2 268 16 634 18 028 2 163 15 865

2035 18 800 2 256 16 544 22 157 2 659 19 498 27 686 3 322 24 364 32 574 3 909 28 665 19 658 2 359 17 299 18 659 2 239 16 420

2045 19 706 2 365 17 341 22 817 2 738 20 079 29 140 3 497 25 643 33 713 4 079 29 634 20 500 2 460 18 040 19 315 2 318 16 997

Podiel NA

Legenda: 00163....Číslo sčítac.úseku

Rok  

Úsek cesty I /18 Sídlisko I I I . Sídlisko I I .

Vydumanec - Sídlisko II (Lidl) Sídlisko II (Lidl) - Obrancov mieru Obrancov mieru - Sabinovská Sabinovská - Šafárikova Ulica V.Clementisa Ulica Obrancov mieru

00163 00162 00161 00371 00151

voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile

12% 12% 12% 12% 12% 12%

NA...Nákladné automobily OA...Osobné automobily

Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA

2005 - - - - - - - - - - - - - - - 13 898 - -

2010 22 583 4 194 18 389 22 408 3 107 19 301 22 191 3 964 18 227 26 100 4 732 21 368 14 673 2 348 12 325 19 112 3 058 16 054

2015 26 874 4 991 21 883 25 177 3 946 21 231 25 084 5 034 20 050 29 514 6 010 23 505 16 685 2 670 14 015 21 618 3 459 18 159

2025 31 800 5 872 25 928 28 538 4 412 24 126 28 413 5 629 22 784 33 429 6 719 26 710 18 943 3 031 15 912 24 544 3 927 20 617

2035 36 459 6 668 29 790 31 227 4 785 26 442 31 076 6 105 24 971 36 561 7 287 29 274 21 406 3 425 17 981 27 735 4 438 23 297

2045 39 559 7 516 32 043 33 170 4 644 28 526 33 045 5 948 27 097 41 879 7 477 34 402 21 976 3 516 18 460 28 314 4 530 23 784

Podiel NA

Legenda:

19% 14% 18%

NA...Nákladné automobily

voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile

Rok  

Vydumanec - Sídlisko II (Lidl) Sídlisko II (Lidl) - Obrancov mieru Obrancov mieru - Sabinovská

00163 00162 00161 00151

voz/24hod.v profile

16%16%

00163....Číslo sčítac.úseku

voz/24hod.v profilevoz/24hod.v profile

Úsek cesty I /18

OA...Osobné automobily

Ulica V.Clementisa Ulica Obrancov mieru

Sídlisko I I I . Sídlisko I I .

Sabinovská - Šafárikova

00371

voz/24hod.v profile

18%

 
 
V zložení dopravného prúdu prevládajú osobné motorové vozidlá s podielom 81 - 86 %. Podiel nákladnej dopravy v roku 

2010 predstavoval 14 – 19% %. Porovnaním sčítania dopravy z roku 2005 a 2010 došlo k poklesu nákladnej dopravy o cca. 5 %.  
 

Dopravné zaťaženie na jestvujúcej dopravnej komunikačnej sieti s uvažovaním výstavby D1 a R4, s uvažovaním komunikácie 
Nábrežná v celom úseku           

        
 
 
Schéma jestvujúcej križovatky Levočská – Obrancov mieru      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma križovatky Levočská – Obrancov mieru po rekonštrukcii    
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Posúdenie kapacity jestvujúcej komunikačnej siete. 
Posúdenie kapacity na  jestvujúcej komunikačnej sieti (voz/24hod/v profile) bez uvažovania vplyvu D1 a R4:                       

Vstupné údaje:

: B (zberná)

: B1

kk  – 0.70  ...

ks  – 0.85  ...

km – 0,98  ...

kb  – 1,00  ...

Ip = Iz . kk . ks. km .kb [voz/h]  
Ip =2365 x 0.70 x 0.85 x 0.98 x 1.00 [voz/h]  

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2015:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1,00 ...  koeficient vplyvov stúpania

0,55 ...  prevodový koeficient pre jeden smer

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 0.55 . 25 177 [voz/h]
I50 =  1 565 voz/h

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2025:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1.00 ...  koeficient vplyvov stúpania

0,55 ...  prevodový koeficient pre jeden smer

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 0.55 . 28 538 [voz/h]
I50 = 1 774 voz/h

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2045:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1.00 ...  koeficient vplyvov stúpania

0,55 ...  prevodový koeficient pre jeden smer

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 0.55 . 33 170 [voz/h]
I50 = 2 061 voz/h

  Ip > I50 rezerva 2015
1 380 voz/h < 1 565 voz/h -185 nevyhovuje

 Ip > I50 2025
1 380 voz/h < 1 774 voz/h -394 nevyhovuje

 Ip > I50 2045
1 380 voz/h < 2 061 voz/h -681 nevyhovuje

návrhová rýchlosť 50 km/h

požadovaná jazdná rýchlosť 50km/h

úsek Sídlisko II. - Obrancov mieru

funkčná skupina

Kapacitné posúdenie cesty I/18, kategórie MZ 18,5/50 v meste Prešov - ulica Levočská v smere na PP

Posúdenie komunikácie podľa STN 73 6110.

kategória MZ 18,5/50 štvorpruhová

podiel veľmi pomalých vozidiel v dopravnom prúde do 1%

Ip –  prípustná intenzita dopravného prúdu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikácie

Iz =2365 voz/hod ...  základná hodnota prípustnej intenzity dopravného prúdu vo voz/hod, podľa tab.B.3

funkčná trieda

rok 2015 jestvujúci stav komunikácie - sčítací úsek 00162 

podiel pomalých vozidiel v dopravnom prúde 14%

súčiniteľ veľmi pomalých vozidiel, podľa tab.B.8

Ip = 1 380 voz/hod

rok 2025 jestvujúci stav komunikácie bez uvažovania vplyvu D1 a R4

hodnota súčiniteľa vplyvu svetelne riadenej križovatky, podľa tab.B.5

hodnota šírkového súčiniteľa, podľa tab.B.6

súčiniteľ manévrovania, podľa tab.B.7

a) Bez výstavby juhozápadného obchvatu v roku 2025

rok 2045  jestvujúci stav komunikácie bez uvažovania vplyvu D1 a R4

a) Bez výstavby juhozápadného obchvatu v roku 2045

Posúdenie:
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Posúdenie kapacity na  jestvujúcej komunikačnej sieti (voz/24hod/v profile) s uvažovaním vplyvu D1 a R4:                        

Vstupné údaje:

: B (zberná)

: B1

kk  – 0.70  ...

ks  – 0.85  ...

km – 0,98  ...

kb  – 1,00  ...

Ip = Iz . kk . ks. km .kb [voz/h]  
Ip =2395 x 0.70 x 0.85 x 0.98 x 1.00 [voz/h]  

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2025:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1,00 ...  koeficient vplyvov stúpania

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 10689 [voz/h]
I50 =  1208 voz/h

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2045:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1.00 ...  koeficient vplyvov stúpania

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 11404 [voz/h]
I50 = 1289 voz/h

2025
vyhovuje

2045
vyhovuje

úsek Sídlisko II. - Obrancov mieru

1 397 voz/h > 1 208 voz/h
 Ip > I50

1 397 voz/h > 1 289 voz/h

Posúdenie:

 Ip > I50

rok 2045  jestvujúci stav komunikácie s uvažovaním vplyvu D1 a R4

podiel veľmi pomalých vozidiel v dopravnom prúde do 1%

Ip –  prípustná intenzita dopravného prúdu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikácie

Iz =2395 voz/hod ...  základná hodnota prípustnej intenzity dopravného prúdu vo voz/hod, podľa tab.B.3

hodnota súčiniteľa vplyvu svetelne riadenej križovatky, podľa tab.B.5

hodnota šírkového súčiniteľa, podľa tab.B.6

súčiniteľ manévrovania, podľa tab.B.7

súčiniteľ veľmi pomalých vozidiel, podľa tab.B.8

Ip = 1 397 voz/hod

Kapacitné posúdenie cesty I/18, kategórie MZ 18,5/50 v meste Prešov - ulica Levočská v smere na PP

Posúdenie komunikácie podľa STN 73 6110.

kategória MZ 18,5/50 štvorpruhová

návrhová rýchlosť 50 km/h

požadovaná jazdná rýchlosť 50km/h

funkčná skupina

funkčná trieda

rok 2025 jestvujúci stav komunikácie - sčítací úsek 00162 s uvažovaním vplyvu D1 a R4

podiel pomalých vozidiel v dopravnom prúde 12%

 
 
 

 
Z posúdenia cestnej komunikácie I/18, v sčítacom úseku 00162 (Sídlisko II. – Obrancov mieru)  vyplýva že 

k prekročeniu prípustnej intenzity dopravy na prvom posudzovanom úseku MZ 18,5/50 dôjde v roku 2015 bez uvažovania úsekov D1 

Svinia – Prešov, D1 Prešov západ – Prešov juh a rýchlostnej cesty R4 Kapušany – Prešov v prevádzke. 

Pri posúdení komunikácie s uvažovaním uvedených úsekov v prevádzke kapacita komunikácie nie je 

prekročená a vyhovuje v celom posudzovanom období.   
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Posúdenie kapacity na  jestvujúcej komunikačnej sieti (voz/24hod/v profile) bez uvažovania vplyvu D1 a R4: 

    

Vstupné údaje:

: B (zberná)

: B1

kk  – 0,90  ...

ks  – 0.85  ...

km – 1.00  ...

kb  – 1,00  ...

Ip = Iz . kk . ks. km .kb [voz/h]  
Ip = 1120 x 0.90 x 0.85 x 1.00 x 1.00 [voz/h]  

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2015:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1,00 ...  koeficient vplyvov stúpania

0,55 ...  prevodový koeficient pre jeden smer

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1,00 . 0.55 . 25 084 [voz/h]
I50 = 1 559 voz/h

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2025:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1.00 ...  koeficient vplyvov stúpania

0,55 ...  prevodový koeficient pre jeden smer

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 0.55 . 28 413 [voz/h]
I50 = 1 766 voz/h

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2045:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1.00 ...  koeficient vplyvov stúpania

0,55 ...  prevodový koeficient pre jeden smer

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0.113 . 1.00 . 0.55 . 33 045 [voz/h]
I50 = 2 054 voz/h

  Ip > I50 rezerva 2015
857 voz/h <  1 559 voz/h -702 nevyhovuje

 Ip > I50 2025
857 voz/h <  1 766 voz/h -909 nevyhovuje

 Ip > I50 2045
857 voz/h <  2054 voz/h -1197 nevyhovuje

návrhová rýchlosť 50 km/h

požadovaná jazdná rýchlosť 50km/h

úsek Obrancov mieru - Sabinovská

funkčná skupina

Kapacitné posúdenie cesty I/18, kategórie MZ  12,25/50 v meste Prešov - ulica Levočská v smere na VT

Posúdenie komunikácie podľa STN 73 6110.

kategória MZ 15,5/50 štvorpruhová redukovaná na MZ 12,25/50 trojpruhová

podiel veľmi pomalých vozidiel v dopravnom prúde do 1%

Ip –  prípustná intenzita dopravného prúdu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikácie

Iz = 1120voz/hod ...  základná hodnota prípustnej intenzity dopravného prúdu vo voz/hod, podľa tab.B.1 

funkčná trieda

rok 2015 jestvujúci stav komunikácie - sčítací úsek 00161

podiel pomalých vozidiel v dopravnom prúde 18%

súčiniteľ veľmi pomalých vozidiel, podľa tab.B.8

Ip = 857 voz/hod

rok 2025 jestvujúci stav komunikácie bez uvažovania vplyvu D1 a R4

hodnota súčiniteľa vplyvu svetelne riadenej križovatky, podľa tab.B.5

hodnota šírkového súčiniteľa, podľa tab.B.6

súčiniteľ manévrovania, podľa tab.B.7

a) Bez výstavby juhozápadného obchvatu v roku 2025

rok 2045 jestvujúci stav komunikácie bez uvažovania vplyvu D1 a R4

a) Bez výstavby juhozápadného obchvatu v roku 2045

Posúdenie:
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Posúdenie kapacity na  jestvujúcej komunikačnej sieti (voz/24hod/v profile) s uvažovaním vplyvu D1 a R4:       

Vstupné údaje:

: B (zberná)

: B1

kk  – 0,90  ...

ks  – 0.85  ...

km – 1.00  ...

kb  – 1,00  ...

Ip = Iz . kk . ks. km .kb [voz/h]  
Ip = 1180 x 0.90 x 0.85 x 1.00 x 1.00 [voz/h]  

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2025:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1,00 ...  koeficient vplyvov stúpania

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 14 713 [voz/h]
I50 =  1 663 voz/h

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2045:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1.00 ...  koeficient vplyvov stúpania

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 16 027 [voz/h]
I50 = 1 811 voz/h

 Ip > I50 rezerva 2025
903 voz/h < 1 663 voz/h -760 nevyhovuje

 Ip > I50 2045
903 voz/h < 1 811 voz/h -908 nevyhovuje

úsek Obrancov mieru - Sabinovská

Kapacitné posúdenie cesty I/18, kategórie MZ  12,25/50 v meste Prešov - ulica Levočská v smere na VT

Posúdenie komunikácie podľa STN 73 6110.

kategória MZ 15,5/50 štvorpruhová redukovaná na MZ 12,25/50 trojpruhová

návrhová rýchlosť 50 km/h

požadovaná jazdná rýchlosť 50km/h

funkčná skupina

funkčná trieda

rok 2025 jestvujúci stav komunikácie - sčítací úsek 00161 s uvažovaním vplyvu D1 a R4

podiel pomalých vozidiel v dopravnom prúde 12%

podiel veľmi pomalých vozidiel v dopravnom prúde do 1%

Ip –  prípustná intenzita dopravného prúdu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikácie

Iz = 1180 voz/hod ...  základná hodnota prípustnej intenzity dopravného prúdu vo voz/hod, podľa tab.B.1 

hodnota súčiniteľa vplyvu svetelne riadenej križovatky, podľa tab.B.5

hodnota šírkového súčiniteľa, podľa tab.B.6

súčiniteľ manévrovania, podľa tab.B.7

súčiniteľ veľmi pomalých vozidiel, podľa tab.B.8

Ip =  903 voz/hod

rok 2045  jestvujúci stav komunikácie s uvažovaním vplyvu D1 a R4

Posúdenie:

 
 

 
 

Z posúdenia cestnej komunikácie I/18, v sčítacom úseku 00161 (Obrancov mieru - Sabinovská)  vyplýva že 

k prekročeniu prípustnej intenzity dopravy na prvom posudzovanom úseku MZ 12,25/50 dôjde v roku 2015 bez uvažovania 

úsekov D1 Svinia – Prešov, D1 Prešov západ – Prešov juh a rýchlostnej cesty R4 Kapušany – Prešov v prevádzke. 

Pri posúdení komunikácie s uvažovaním uvedených úsekov v prevádzke kapacita komunikácie je rovnako 

prekročená v celom posudzovanom období. Navrhujeme rekonštrukciu trojpruhového úseku od križovatky Levočská – 

Obrancov mieru po ulicu Záhradná na štvorpruhový, kde na konci rekonštrukcie sa napojí na jestvujúcu štvorpruhovú 

komunikáciu I/18.  

 

 

 



I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most (DSZ, DÚR)      17/64 
B-Technická správa 

 
 

Posúdenie funkčnej úrovne jestvujúcej úrovňovej križovatky Levočská – Obrancov mieru 
Posúdenie funkčnej úrovne dopravného prúdu na jestvujúcej križovatke Levočská je spracované podľa TP 10/2010      
Posúdenie pre rok 2015            

Projekt:

Križovatka:

K1 471 K7 442

K2 595 K8 560

K3 384 K9 699

K4 705 K10A 434

K5 192 K10B 434

dĺžka cyklu 95 s

počet cyklov 38

P.č. Označenie qmassg (voz/h) qS,st (jv/h) f1 (ŤV) f2 (CHODCI) qS (vozh) qmassg/qS

1 K1 471 2000 0,84 1,00 1680 0,280

2 K2 595 2000 0,84 1,00 1680 0,354

3 K3 384 2000 0,64 0,90 1152 0,333

4 K4 705 2000 0,64 0,90 1152 0,612

5 K5 192 2000 0,64 0,90 1152 0,167

7 K7 442 2000 0,64 0,90 1152 0,384

8 K8 560 2000 0,84 0,90 1512 0,370

9 K9 699 2000 0,84 0,90 1512 0,462

10 K10a 434 2000 0,84 1,00 1680 0,258

11 K10b 434 2000 0,84 1,00 1680 0,258

P.č. Označenie tf tS (s) f (s) m (voz) tB (voz/h) nC (voz)

1 K1 14 81 0,18 10 2,14 7

2 K2 14 81 0,18 13 2,14 7

3 K3 47 48 0,59 9 3,13 15

4 K4 33 62 0,41 16 3,13 11

5 K5 33 62 0,41 4 3,13 11

7 K7 23 72 0,29 10 3,13 7

8 K8 23 72 0,29 12 2,38 10

9 K9 48 47 0,60 16 2,38 20

10 K10a 25 70 0,31 10 2,14 12

11 K10b 25 70 0,31 10 2,14 12

P.č. Označenie C (voz/h) g (-) NGE (voz) nh (voz) w (s) QSV

1 K 1 294 1,60 89 10 1122 F

2 K 2 294 2,02 151 13 1885 F

3 K 3 677 0,57 0 5 10 A

4 K 4 475 1,48 115 16 906 F

5 K 5 475 0,40 0 3 17 B

7 K 7 331 1,33 55 10 635 F

8 K 8 435 1,29 63 12 551 F

9 K 9 907 0,77 3 16 23 B

10 K 10a 525 0,83 10 10 95 E

11 K 10b 525 0,83 10 10 95 E

Križovatka so svetelnou signalizáciou

rok 2015 - jestvujúci stav križovatky

I/18 Prešov - Levočská ulica

Levočská - Obrancov mieru - Vlada Clementisa

Východiskové údaje

Zaťaženie voz/h:
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Z posúdenia jestvujúceho stavu križovatky vyplýva že v roku 2015 dosahuje funkčnú úroveň F – počet prichádzajúcich 

vozidiel na križovatke je väčší ako je jej kapacita. Doprava kolabuje (napr. prichádza k zastavovaniu, státiu, tento jav sa 

strieda so stop and go prevádzkou). Táto situácia sa sama vyrieši len po značnom poklese dopravy. 

Posúdenie kapacity navrhovanej rekonštrukcie  ulice Levočská. 
Posúdenie kapacity na  navrhovanej komunikačnej sieti (voz/24hod/v profile) s uvažovaním vplyvu D1 a R4 po rekonštrukcii 

križovatky Levočská a ulice Levočská v smere na Vranov nad Topľou    :      

Vstupné údaje:

: B (zberná)

: B1

kk  – 0.90  ...

ks  – 0.85  ...

km – 1.00  ...

kb  – 1,00  ...

Ip = Iz . kk . ks. km .kb [voz/h]  
Ip = 2395 x 0.90 x 0.85 x 1.00 x 1.00 [voz/h]  

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2025:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1,00 ...  koeficient vplyvov stúpania

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 14 713 [voz/h]
I50 =  1 663 voz/h

Výpočet 50-rázovej intenzity dopravy v roku 2045:

I50 –  výhľadová 50-rázová hodinová intenzita dopravy v jednom smere

k50 = 0,113 ...  výpočtový koeficient

kst  = 1.00 ...  koeficient vplyvov stúpania

I50 = k50. kst.S [voz/h]  
I50 = 0,113 . 1.00 . 16 027 [voz/h]
I50 = 1 811 voz/h

 Ip > I50 rezerva 2025
1832 voz/h > 1 663 voz/h 169 vyhovuje

 Ip > I50 rezerva 2045
1832 voz/h > 1 811 voz/h 21 vyhovuje

rok 2045  navrhovaný stav komunikácie s uvažovaním vplyvu D1 a R4

Posúdenie:

rok 2025 navrhovaný stav komunikácie - sčítací úsek 00161 s uvažovaním vplyvu D1 a R4

podiel pomalých vozidiel v dopravnom prúde 12%

podiel veľmi pomalých vozidiel v dopravnom prúde do 1%

Ip –  prípustná intenzita dopravného prúdu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikácie

Iz = 2395 voz/hod ...  základná hodnota prípustnej intenzity dopravného prúdu vo voz/hod, podľa tab.B.1 

hodnota súčiniteľa vplyvu svetelne riadenej križovatky, podľa tab.B.5

hodnota šírkového súčiniteľa, podľa tab.B.6

súčiniteľ manévrovania, podľa tab.B.7

úsek Obrancov mieru - Sabinovská

Ip = 1 832 voz/hod

súčiniteľ veľmi pomalých vozidiel, podľa tab.B.8

Kapacitné posúdenie cesty I/18 kategórie MZ  19/50 v meste Prešov - ulica Levočská v smere na VT

Posúdenie komunikácie podľa STN 73 6110.

kategória MZ 19/50 štvorpruhová

návrhová rýchlosť 50 km/h

požadovaná jazdná rýchlosť 50km/h

funkčná skupina

funkčná trieda

 
 
Z posúdenia cestnej komunikácie I/18, v sčítacom úseku 00161 (Obrancov mieru - Sabinovská)  vyplýva, že po 

rekonštrukcii na MZ 19/50 s dvoma pruhmi v oboch smeroch nedôjde k prekročeniu prípustnej intenzity dopravy na 

posudzovanom úseku s uvažovaním úsekov D1 Svinia – Prešov, D1 Prešov západ – Prešov juh a rýchlostnej cesty R4 

Kapušany – Prešov v prevádzke. 
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Posúdenie funkčnej úrovne križovatke Levočská – Obrancov mieru po rekonštrukcii 

Posúdenie funkčnej úrovne po rekonštrukcii križovatky Levočská – Obrancov mieru pre rok 2025:       

 

Projekt:

Križovatka:

K1 309 K5 204

K1B 278 K7 335

K2A 368 K8A 250

K2B 369 K8B 250

K3 476 K9 362

K4A 340 K10A 423

K4B 340 K10B 423

P.č. Označenie qmassg (voz/h) qS,st (jv/h) f1 (ŤV) f2 (CHODCI) qS (vozh) qmassg/qS

1 K1 309 2000 0,90 1,00 1800 0,172

2 K1B 278 2000 0,90 1,00 1800 0,154

3 K2A 368 2000 0,90 1,00 1800 0,204

4 K2B 369 2000 0,90 1,00 1800 0,205

5 K3 476 2000 0,90 1,00 1800 0,264

6 K4A 340 2000 0,90 1,00 1800 0,189

7 K4B 340 2000 0,90 1,00 1800 0,189

8 K5 204 2000 0,90 1,00 1800 0,113

9 K7 335 2000 0,90 1,00 1800 0,186

10 K8A 250 2000 0,90 1,00 1800 0,139

11 K8B 250 2000 0,90 1,00 1800 0,139

12 K9 362 2000 0,90 1,00 1800 0,201

13 K10a 423 2000 0,90 1,00 1800 0,235

14 K10b 423 2000 0,90 1,00 1800 0,235

P.č. Označenie tf tS (s) f (s) m (voz) tB (voz/h) nC (voz)

1 K1 26 64 0,29 8 2,00 13

2 K1B 26 64 0,29 7 2,00 13

3 K2A 26 64 0,29 9 2,00 13

4 K2B 26 64 0,29 9 2,00 13

5 K3 56 34 0,62 12 2,00 28

6 K4A 31 59 0,34 9 2,00 16

7 K4B 31 59 0,34 9 2,00 16

8 K5 31 59 0,34 5 2,00 16

7 K6 23 67 0,26 4 2,00 12

9 K7 23 67 0,26 8 2,00 12

10 K8A 23 67 0,26 6 2,00 12

11 K8B 23 67 0,26 6 2,00 12

12 K9 55 35 0,61 9 2,00 28

13 K10a 26 64 0,29 11 2,00 13

14 K10b 26 64 0,29 11 2,00 13

P.č. Označenie C (voz/h) g (-) NGE (voz) nh (voz) w (s) QSV

1 K 1 520 0,59 0 7 27 B

2 K 1B 520 0,53 0 6 27 B

3 K 2A 520 0,71 1 9 34 B

4 K 2B 520 0,71 1 9 34 B

5 K 3 1120 0,43 0 6 9 A

6 K 4A 620 0,55 0 9 24 B

7 K 4B 620 0,55 0 9 24 B

8 K 5 620 0,33 0 4 22 B

9 K 7 460 0,73 1 8 38 C

10 K 8A 460 0,54 0 5 29 B

11 K 8B 460 0,54 0 6 29 B

12 K 9 1100 0,33 0 9 9 A

13 K 10a 520 0,81 2 11 43 C

14 K 10b 520 0,81 2 11 43 C

Dĺžka cyklu = 90s

Počet cyklov v sledovanom období = 40

Križovatka so svetelnou signalizáciou

Východiskové údaje

rok 2025 - navrhovaný stav križovatky s uvažovaním D1 a R4

I/18 Prešov - Levočská ulica

Levočská - Obrancov mieru - Vlada Clementisa

Zaťaženie voz/h:
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Posúdenie funkčnej úrovne po rekonštrukcii križovatky Levočská – Obrancov mieru pre rok 2035:       

    

Projekt:

Križovatka:

K1 313 K5 212

K1B 286 K7 342

K2A 390 K8A 259

K2B 390 K8B 259

K3 494 K9 369

K4A 353 K10A 431

K4B 353 K10B 431

P.č. Označenie qmassg (voz/h) qS,st (jv/h) f1 (ŤV) f2 (CHODCI) qS (vozh) qmassg/qS

1 K1 313 2000 0,90 1,00 1800 0,174

2 K1B 286 2000 0,90 1,00 1800 0,159

3 K2A 390 2000 0,90 1,00 1800 0,217

4 K2B 390 2000 0,90 1,00 1800 0,217

5 K3 494 2000 0,90 1,00 1800 0,274

6 K4A 353 2000 0,90 1,00 1800 0,196

7 K4B 353 2000 0,90 1,00 1800 0,196

8 K5 212 2000 0,90 1,00 1800 0,118

9 K7 342 2000 0,90 1,00 1800 0,190

10 K8A 259 2000 0,90 1,00 1800 0,144

11 K8B 259 2000 0,90 1,00 1800 0,144

12 K9 369 2000 0,90 1,00 1800 0,205

13 K10a 431 2000 0,90 1,00 1800 0,239

14 K10b 431 2000 0,90 1,00 1800 0,239

P.č. Označenie tf tS (s) f (s) m (voz) tB (voz/h) nC (voz)

1 K1 26 64 0,29 8 2,00 13

2 K1B 26 64 0,29 7 2,00 13

3 K2A 26 64 0,29 10 2,00 13

4 K2B 26 64 0,29 10 2,00 13

5 K3 56 34 0,62 12 2,00 28

6 K4A 31 59 0,34 9 2,00 16

7 K4B 31 59 0,34 9 2,00 16

8 K5 31 59 0,34 5 2,00 16

7 K6 23 67 0,26 4 2,00 12

9 K7 23 67 0,26 9 2,00 12

10 K8A 23 67 0,26 6 2,00 12

11 K8B 23 67 0,26 6 2,00 12

12 K9 55 35 0,61 9 2,00 28

13 K10a 26 64 0,29 11 2,00 13

14 K10b 26 64 0,29 11 2,00 13

P.č. Označenie C (voz/h) g (-) NGE (voz) nh (voz) w (s) QSV

1 K 1 520 0,60 0 7 28 B

2 K 1B 520 0,55 0 6 27 B

3 K 2A 520 0,75 1 10 38 C

4 K 2B 520 0,75 1 10 38 C

5 K 3 1120 0,44 0 6 9 A

6 K 4A 620 0,57 0 9 24 B

7 K 4B 620 0,57 0 9 24 B

8 K 5 620 0,34 0 4 22 B

9 K 7 460 0,74 1 9 40 C

10 K 8A 460 0,56 0 6 29 B

11 K 8B 460 0,56 0 6 29 B

12 K 9 1100 0,34 0 9 9 A

13 K 10a 520 0,83 2 11 45 C

14 K 10b 520 0,83 2 11 45 C

Dĺžka cyklu = 90s

Počet cyklov v sledovanom období = 40

Križovatka so svetelnou signalizáciou

Východiskové údaje

rok 2035 - navrhovaný stav križovatky s uvažovaním D1 a R4

I/18 Prešov - Levočská ulica

Levočská - Obrancov mieru - Vlada Clementisa

Zaťaženie voz/h:
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Posúdenie funkčnej úrovne po rekonštrukcii križovatky Levočská – Obrancov mieru pre rok 2045:       

 

Projekt:

Križovatka:

K1 313 K5 212

K1B 286 K7 342

K2A 390 K8A 259

K2B 390 K8B 259

K3 494 K9 369

K4A 353 K10A 431

K4B 353 K10B 431

P.č. Označenie qmassg (voz/h) qS,st (jv/h) f1 (ŤV) f2 (CHODCI) qS (vozh) qmassg/qS

1 K1 324 2000 0,90 1,00 1800 0,180

2 K1B 305 2000 0,90 1,00 1800 0,169

3 K2A 411 2000 0,90 1,00 1800 0,228

4 K2B 411 2000 0,90 1,00 1800 0,228

5 K3 514 2000 0,90 1,00 1800 0,286

6 K4A 373 2000 0,90 1,00 1800 0,207

7 K4B 373 2000 0,90 1,00 1800 0,207

8 K5 223 2000 0,90 1,00 1800 0,124

7 K6 140 2000 0,90 1,00 1800 0,078

9 K7 353 2000 0,90 1,00 1800 0,196

10 K8A 262 2000 0,90 1,00 1800 0,145

11 K8B 262 2000 0,90 1,00 1800 0,145

12 K9 386 2000 0,90 1,00 1800 0,214

13 K10a 451 2000 0,90 1,00 1800 0,251

14 K10b 451 2000 0,90 1,00 1800 0,251

P.č. Označenie tf tS (s) f (s) m (voz) tB (voz/h) nC (voz)

1 K1 26 64 0,29 8 2,00 13

2 K1B 26 64 0,29 8 2,00 13

3 K2A 26 64 0,29 10 2,00 13

4 K2B 26 64 0,29 10 2,00 13

5 K3 56 34 0,62 13 2,00 28

6 K4A 31 59 0,34 9 2,00 16

7 K4B 31 59 0,34 9 2,00 16

8 K5 31 59 0,34 6 2,00 16

7 K6 23 67 0,26 4 2,00 12

9 K7 23 67 0,26 9 2,00 12

10 K8A 23 67 0,26 7 2,00 12

11 K8B 23 67 0,26 7 2,00 12

12 K9 55 35 0,61 10 2,00 28

13 K10a 26 64 0,29 11 2,00 13

14 K10b 26 64 0,29 11 2,00 13

P.č. Označenie C (voz/h) g (-) NGE (voz) nh (voz) w (s) QSV

1 K 1 520 0,62 0 7 28 B

2 K 1B 520 0,59 0 7 27 B

3 K 2A 520 0,79 2 10 41 C

4 K 2B 520 0,79 2 10 41 C

5 K 3 1120 0,46 0 7 9 A

6 K 4A 620 0,60 0 9 24 B

7 K 4B 620 0,60 0 9 24 B

8 K 5 620 0,36 0 4 22 B

9 K 7 460 0,77 1 9 43 C

10 K 8A 460 0,57 0 6 29 B

11 K 8B 460 0,57 0 7 29 B

12 K 9 1100 0,35 0 10 9 A

13 K 10a 520 0,87 3 11 48 C

14 K 10b 520 0,87 3 11 48 C

Dĺžka cyklu = 90s

Počet cyklov v sledovanom období = 40

Križovatka so svetelnou signalizáciou

Východiskové údaje

rok 2045 - navrhovaný stav križovatky s uvažovaním D1 a R4

I/18 Prešov - Levočská ulica

Levočská - Obrancov mieru - Vlada Clementisa

Zaťaženie voz/h:
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Z posúdenia navrhovaného stavu križovatky Levočská vyplýva, že v roku 2025 až 2045 dosahuje funkčnú úroveň C – 
väčšina účastníkov dopravy prichádzajúcich počas červenej môže počas nasledujúcej zelenej pokračovať v jazde. Časy 
čakania sú väčšie. Vozidlá vytvárajú nepatrné zostávajúce kolóny na konci zelenej. 
Vyhodnotenie posúdenia jestvujúcej komunikačnej siete bez uvedenia diaľničných úsekov D1 a rýchlostnej cesty 
R4 do prevádzky. 
Za predpokladu neuvedenia úsekov D1 a R4 do prevádzky, podľa dopravného modelu bude na jestvujúcej cestnej sieti 
narastať dopravné zaťaženie, posudzované úseky komunikácie I/18 v meste Prešov na ulici Levočská nebudú kapacitne 
vyhovovať, čo sa prejaví zvýšenou hustotou dopravného prúdu a zníženou možnosťou predbiehania. Bez výstavby úsekov 
diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 dôjde vo výhľadovom období k zhoršeniu jestvujúcej dopravnej situácie v meste Prešov 
Jestvujúca križovatka Levočská – Obrancov mieru, v súčasnom šírkovom usporiadaní ramien križovatky dosahuje 
v roku 2015 funkčnú úroveň F -  počet prichádzajúcich vozidiel na križovatke je väčší ako je jej kapacita. Doprava 
kolabuje (napr. prichádza k zastavovaniu, státiu, tento jav sa strieda so stop and go prevádzkou). Táto situácia sa sama 
vyrieši len po značnom poklese dopravy. 
Vyhodnotenie posúdenia jestvujúcej a navrhovanej komunikačnej siete po uvedení diaľničných úsekov D1 
a rýchlostnej cesty R4 do prevádzky. 
Uvedenie diaľnice D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh, D1 Svinia – Prešov a R4 Kapušany - Prešov sa priaznivo prejaví 
na znížení dopravného zaťaženia na jestvujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Prešov. Pri 
uvažovaní dopravného modelu vrátane D1 a R4, posudzované úseky cesty I/18 kapacitne vyhovujú počas celého 
posudzovaného obdobia. 
Z posúdenia navrhovanej úpravy šírkového usporiadania ramien križovatky Levočská – Obrancov mieru s mimoúrovňovým 
krížením automobilovej a pešej dopravy vyplýva, že križovatka dosahuje: 
- v rokoch 2025 – 2045 funkčnú úroveň C - väčšina účastníkov dopravy prichádzajúcich počas červenej 
môže počas nasledujúcej zelenej pokračovať v jazde. Časy čakania sú väčšie. Vozidlá vytvárajú nepatrné zostávajúce 
kolóny na konci zelenej. 
 
Na základe kapacitného posúdenia odporúčame rekonštrukciu križovatky Levočská – Obrancov mieru 
s mimoúrovňovým bezbariérovým oddelením automobilovej dopravy od pešej a cyklistickej dopravy, ako aj 
rekonštrukciu úseku od križovatky po ulicu Záhradná rovnako s mimoúrovňovým bezbariérovým krížením 
motoristickej a nemotoristickej dopravy. 
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6.3 OPATRENIA NA PREVENCIU, ELIMINÁCIU, MINIMALIZÁCIU A PRÍPADNÚ KOMPENZÁCIU ÚČINKOV 
STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V PRIEBEHU VÝSTAVBY A V PREVÁDZKE 
 

 Počas  rekonštrukcie križovatky, mosta a dotknutých úsekov ciest  sa  predpokladá  dočasné  zhoršenie  vplyvov  
na  obyvateľstvo  a krajinu,  z dôvodu  zvýšenia  prašnosti,  emisií,  zanášania  vodných  tokov  splaveninami.  Budúci  
zhotoviteľ  stavby  je  povinný  tieto  nežiadúce  vplyvy  eliminovať  a riešiť  v rámci  havarijného  plánu  pre  výstavbu. 

Produkcia odpadov sa bude v etapách výstavby a etape prevádzky komunikácie líšiť nielen v kvantitatívnom 
vyjadrení, ale aj v kategóriách vznikajúcich odpadov. Je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na skutočnosť, že stavba 
prechádza pásmami hygienickej ochrany vodných zdrojov, sú stanovené osobitné podmienky pre vykonávanie stavebných 
prác ako aj pre zriaďovanie a prevádzku zariadení staveniska, resp. stavebných dvorov (uvedené v prílohe E11 Prieskum 
životného prostredia). Tieto podmienky sa vzťahujú v plnom rozsahu aj na nakladanie s odpadmi.  

V etape výstavby vzniknú odpady z nasledujúcich činností: 
- likvidácia krovia na ploche 266 m2  a 30 lián 
- výrub stromov  v množstve 37 ks 
- odstránenie horných vrstiev vozovky (100 mm) frézovaním o celkovej výmere 26 241 m2 , vybúranie 

chodníkov zo zámkovej dlažby 680 m2 , vybúranie asfaltových chodníkov 2830 m2   
Kovové časti odpadov budú odovzdané ako druhotné suroviny. Jestvujúce komunikácie - vozovka a chodník, 

ktoré sa musia odstrániť, sa vrátane asfaltových vrstiev vybúrajú. Vyfrézovaný materiál obrusných vrstiev vozovky – 
bitúmenové zmesi je možné využiť na recykláciu v obaľovacom centre na výrobu asfaltových zmesí. Ďalej bude vznikať 
zmesový komunálny odpad  a odpad zo sociálnych zariadení na zariadení staveniska.  

 Počas prevádzky komunikácie budú vznikať odpady pri údržbe a oprave komunikácie – bitúmenové 
zmesi z obrusnej vrstvy vrchnej časti vozovky,  pri starostlivosti o dopravné značenie – odpadové farby a laky a ich obaly, z 
odstraňovania následkov prípadných havárií (výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky, absorpčné materiály ....), 
z čistenia lapačov olejov,  drevo z údržby vegetačnej zelene. 
Predpokladané druhy odpadov  produkované  počas prevádzky: 

Kat.č. Názov odpadu podľa vyhl.284/2001 Z.z. 

08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (N) 

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 0801011 (O) 

13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody (N) 

13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody (N) 

13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody (N) 

15 01 10  Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N) 

15 02 02 Adsorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecif. handry na handry na 
čistenie kontaminované nebez. látkami (N) 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O) 

17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky (N) 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad  (O) 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad (O) 

Vysvetlivky: N - nebezpečný  odpad    
      O - ostatný odpad   

 
Spôsob nakladania s jednotlivými skupinami odpadov: 
1. skupina: výkopová zemina, štrk, kamenivo, iný inertný odpad (neznečistené škodlivinami, odpady zaradené v kategórii 
ostatný odpad – „O“)  sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov nasledovne : 
- 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
- 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 
- 01 05 04 – vrtné kaly a odpady z vodných vrtov 
- 01 05 99 – vrtné kaly inak nešpecifikované 
Pre tieto odpady je možné využiť pri terénnych úpravách stavby, do telesa komunikácie, ap. Nevhodnú zeminu je možné 
využiť aj pri rekultivácií bývalých skládok komunálneho odpadu, ktorých činnosť  bola k  31.7.2000 zastavená  
 
2. skupina: odpady podobného charakteru ako v 1. skupine, ale znečistené nebezpečnými látkami, ktoré môžu vzniknúť 
v rôznych nepredvídaných situáciách pri výstavbe (havarijná situácia). Znečistenie môže nastať únikom ropných látok - 
PHM alebo oleja zo stavebných strojov a mechanizmov.  Ide o odpady zaradené v kategórii nebezpečný odpad „N“: 
- 17 05 03 - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 
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- 17 05 05 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 
- 01 05 05 – vrtné kaly obsahujúce ropné látky 
Podľa stupňa znečistenia územia sa rozhodne, či postihnuté územie bude dekontaminované „in situ“, t.j. priamo na mieste, 
použitím vhodných pôdnych kultúr schopných biologického rozkladu ropných látok (v prípade, že kontaminácia bola 
spôsobená ropnými latkami) prostredníctvom odbornej organizácie alebo sa pristúpi k odťaženiu znečistených materiálov a 
k bezprostrednej preprave týchto materiálov (bez medziskladu) do zariadenia, ktoré je určené na zneškodnenie príp. 
zhodnotenie daného druhu nebezpečného odpadu. 

Biodegradáciu nebezpečných odpadov znečistených predovšetkým  ropnými produktmi vykonávajú EBA Bratislava, 
prevádzka Prešov – Haniska a tiež Ekologické služby H*EKO s.r.o. Košice. 
 
3. skupina: odpad, ktorý vznikne z odstraňovania drevín, lesného porastu . 
Odpady sú zaradené podľa Katalógu odpadov: 
- 17 02 01 – drevo  „O“     
Pod týmto druhom odpadu je zaradený odpad, ktorý sa bližšie dá špecifikovať ako odpad: chrastie, kôra, haluzina, drevo, 
iný rastlinný odpad. Pri výrube drevín sa tento odpad bude zhromažďovať na vhodne umiestnených zhromaždiskách: hrubé 
odpadové drevo - kmene stromov, treba odvetviť a takéto drevo zhodnotiť a využiť predovšetkým materiálovo. Pri 
nakladaní s haluzinou, konármi je potrebné využiť možnosti zužitkovania kompostovaním.  
 
4. skupina: odpad, ktorý vznikne z  použitých stavebných materiálov : 
tu sú zaradené odpady podľa Katalógu odpadov: 
- 17 01 06 - zmesi betónu alebo oddelené zložky betónu obsahujúce nebezpečné látky „N“ 
- 17 01 07 - zmesi betónu          „O“ 
- 17 03 02 - bitúmenové zmesi         „O“ 
- 17 04 02 – hliník         „O“ 
- 17 04 05 – železo a oceľ         „O“ 
- 17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10      „O“ 
Pravdepodobnosť, že z použitých stavebných materiálov bude niektorý zaradený v kategórii nebezpečný odpad, je 
minimálna. Napriek tomu musia byť aj pre túto možnosť na stavenisku vytvorené vhodné podmienky. Ku vzniku 
znečisteného odpadového betónu alebo kalu môže dôjsť pri havarijnej situácii, kedy betón môže byť znečistený napr. 
ropnými látkami, podobne môžu byť znečistené aj iné stavebné materiály. Pevné nebezpečné odpady budú uložené do 
veľkokapacitného prekrytého kontajnera, po naplnení bude odpad z kontajnera odvezený na určenú skládku odpadov.   

Vzniknuté druhy nebezpečných odpadov sú pôvodcami zneškodňované napríklad v okrese Vranov nad Topľou 
EKO-FBB Vranov n/Topľou – orientačná kapacita 50 ton/rok, v okrese Prešov FECUPRAL, s.r.o. Veľký Šariš – orientačná 
kapacita 5 000 ton/rok alebo Anna Krištanová-ekologické služby, Petrovce – orientačná kapacita 2 000 ton/rok, v okrese 
Košice-mesto Ing. Sihelník Košice – orientačná kapacita 40 ton/rok alebo VES,s.r.o. Košice – orientačná kapacita 300 
ton/rok, LOBBE s.r.o. Žakovce okres Kežmarok. 
Odpadových stavebných materiálov neznečistených bude na stavbe vznikať v podstatne väčšom množstve. Tieto materiály 
môžu byť priamo na stavbe materiálovo využívané. Je nutné preto pri vypracovávaní projektu organizácie výstavby vopred 
počítať s touto možnosťou a určiť miesta, kde budú odpadové stavebné materiály využívané buď na terénne úpravy, alebo 
ako podkladový materiál napr:  na spevnenie. V prípade, že ich nebude možné využiť na stavbe, je potrebné tento druh 
odpadu zneškodniť na skládke pre nie nebezpečný odpad. 
Frézované vrchné vrstvy vozoviek a chodníkov z bitúmenových zmesí  sa recyklujú v strediskách výroby obaľovacích 
zmesí, vybraných podľa dodávateľa stavby vybraného na základe verejnej súťaže. 
Časti odstránených elektrických zariadení z  hliníka, ocele a železa sa vrátia do zberne ako druhotné suroviny.  
 
5. skupina: iný odpad, ktorý vznikne pri realizácii výstavby (prevádzka mechanizmov, technologické odpady, odpad 
podobný komunálnemu odpadu): 
Odpady sú zaradené podľa Katalógu odpadov : 
- 13 02 05 - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje  „N“ 
- 13 02 06 - syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje    „N“ 
- 13 07 01 - vykurovací olej a motorová nafta     „N“ 
- 13 05 02 – kaly z odlučovačov oleja z vody      „N“  
- 13 05 06 – olej z odlučovačov oleja z vody      „N“ 
- 13 05 07 – voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody    „N“ 
- 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak  
                    nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované  
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                    nebezpečnými látkami         „N“ 
- 15  01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo  
                     kontaminované nebezpečnými látkami     „N“ 
- 16 01 03 - opotrebované pneumatiky      „O“ 
- 16 01 07 - olejové filtre        „N“ 
- 16 01 13 - brzdové kvapaliny       „N“ 
- 16 01 15 - nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14    „O“ 
- 16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13  „O“ 
- 16 02 15 – nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení   „N“ 
- 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako v 16 02 15  „O“ 
- 16 06 01 - olovené batérie       „N“ 
- 20 03 01 - zmesový komunálny odpad      „O“ 
Nebezpečné odpady zaradené v tejto skupine  vznikajú predovšetkým u dodávateľa stavby t.j. v priestoroch  jeho areálu, v 
údržbárskych a opravárenských dielňach. Objekty, kde sa manipuluje s týmito druhmi odpadov musia  spĺňať požiadavky  
zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhlášky 283/2001 Z.z. Tieto objekty však nie sú súčasťou posudzovania stavby. 
Niektoré druhy nebezpečných odpadov je možné zhodnotiť recykláciou (autobatérie) alebo energeticky  (opotrebovaný 
olej).  Tie odpady, ktoré sa ďalej nedajú využiť ani inak zhodnotiť je  nutné zneškodniť . 
Zber olovených akumulátorov je zmluvne zabezpečená s MACH Trade, s.r.o. Sereď, Vyradené lieky – Modrá planéta, 
opotrebované oleje – KONZEKO s.r.o. Markušovce.  Likvidáciou a regeneráciou odpadových olejov sa zaoberá spaľovňa 
nebezpečných odpadov FECUPRAL, s.r.o. Prešov. 
Pre tieto účely pre región severovýchodného Slovenska (Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov 
a Sabinov) možno predpokladať využitie spaľovne odpadov v Starej Ľubovni. 

 
Tab. A Zatriedenia odpadov produkovaných počas výstavby: 

Kat.č. Názov odpadu podľa vyhl.284/2001 Z.z. 

08 01 17 Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 
látky (N) 

08 01 18 Odpad z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117 (O) 

10 13 14 Odpadový betón a betónový kal (O) 

13 07 01 Vykurovací olej a motorová nafta (N) 

13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje (N) 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných  látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N) 

15 01 02 Obaly z plastov (O) 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olej. filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie 
kontaminované nebezpečnými látkami (N) 

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 03  (O) 

16 01 03 Opotrebované pneumatiky (O) 

16 01 07 Olejové filtre (N) 

16 01 13 Brzdové kvapaliny (N) 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (N) 

16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 (O) 

16 06 01 Olovené batérie (N) 

17 02 03 Plasty (O) 

17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht (N) 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O) 

17 04 05 Železo a oceľ (O) 

17 04 07 Zmiešané kovy (O) 

17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky (N) 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 (O) 

17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky (N) 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad (O) 

20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady (O) 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad  (O) 

 



I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most (DSZ, DÚR)      26/64 
B-Technická správa 

 
Tab. B Zatriedenie predpokladaných druhov odpadov  produkovaných  počas prevádzky: 

Kat.č. Názov odpadu podľa vyhl.284/2001 Z.z. 

08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (N) 

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111 (O) 

08 01 17 Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné 
látky (N) 

08 01 18 Odpad z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117 (O) 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných  látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N) 

15 01 02 Obaly z plastov (O) 

17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht (N) 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O) 

17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky (N) 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad (O) 

20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady (O) 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie (O) 

Vysvetlivky: N - nebezpečný odpad    
                   O - ostatný odpad   

Odpady vzniknuté počas výstavby a prevádzky budú likvidované na regulovaných skládkach komunálneho 
odpadu a na skládkach nebezpečných odpadov. 

Rekonštrukcia križovatky, mosta a dotknutých úsekov ciest si nevyžiada záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy. 
 
6.4 HLUKOVÉ A EMISNÉ ÚČINKY PREVÁDZKY 
 
STANOVENIE HLADÍN HLUKU   
 
Metodika výpočtu hluku    

Hluková štúdia bola vypracovaná v zmysle platných právnych predpisov a podľa Metodických pokynov pre výpočet 
hladín hluku z dopravy  na počítači programom CADNA , verzia 3.5.   

Pre výpočet predpokladanej ekvivalentnej hladiny hluku z dopravy LAeq bola použitá metóda VÚVA Praha.  
Výpočet sa robil pre denný a nočný čas. Referenčný časový interval  na denný čas je od 6,00 do 22,00 hod., pre 

nočný čas od 22,00 h. do 6,00 hod.  
Predpokladaná hluková záťaž sa počítala podľa výpočtových modelov A a B. 

 
Vypočítané hodnoty environmentálneho hluku  

Pre výpočet zaťaženia hlukom sa uvažovalo s dopravným zaťažením podľa sčítania dopravy z roku 
2010, v prognóze do roku 2045  na jestvujúcej cestnej sieti. 

    A – jestvujúci stav dopravného uzla Levočská - Obrancov mieru pre roky 2015 a 2025 na základe 
predpokladaného dopravného zaťaženia 

B – navrhovaný stav dopravného uzla Levočská - Obrancov  pre rok 2025 na základe predpokladaného 
dopravného zaťaženia. 
Celkový rozsah navrhovanej úpravy na základe požiadaviek stavebníka  SSC IVSC Košice a mesta Prešov  je  nasledujúci: 

- Úprava ulíc Levočská, Vlada Clementisa, Obrancov mieru – zväčšenie počtu jazdných pruhov, vybudovanie 
zastávok MHD, úprava chodníkov a cyklistických  pruhov, úprava svetelnej signalizácie 

- Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa a vybudovanie nového mosta nad riekou Torysa  
- Úprava železničného priecestia a vedení ŽSR  
- Vybudovanie lávky pre peších  
- Úprava potoka Vydumanec  
- Úprava verejného  osvetlenia a trolejového  vedenia  na  uliciach Levočská a Vlada Clementisa   
- preložky  a  úpravy  podzemných  a nadzemných  inžinierskych  sietí – vyvolané  investície  (telekomunikačné 

káble,  napájacie  káble  DPMP,  VN a NN vedenia,  plynovod,  vodovod, horúcovod) 
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Pohľad na skúmané územie výpočtového modelu zo smeru od Popradu -  navrhovaný stav                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohľad na skúmané územie výpočtového modelu zo smeru od Vranova                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma skúmaného územia                      
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Navrhované dĺžky úprav: 

- Celková  dĺžka  úpravy ulice Levočská je 560 m. 
- Celková  dĺžka  úpravy ulice Vlada Clementisa 196 m. 
- Celková  dĺžka  úpravy ulice Obrancov mieru je 174 m. 

 
  A – jestvujúci stav dopravného uzla Levočská - Obrancov mieru pre roky 2015 a 2025 na základe predpokladaného 

dopravného zaťaženia. 
 
Predpokladané hladiny hluku z cestnej dopravy vo vonkajšom priestore pre posudzovaný rok  2015 (výpočtový model A) 

stanovené výpočtom sú vyjadrené farebným rastrom (obrázok č.3a  pre deň a č.3b pre noc v roku 2015. Izofóny, ktoré vyjadrujú polohu 
bodov rovnakej intenzity hluku v priestore tvoria hraničnú čiaru medzi dvomi rozdielnymi farbami rastra . 

 
 Hladiny hluku pre deň (výpočtový model A) v roku 2015               

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hladiny hluku pre noc (výpočtový model A) v roku 2015             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predpokladané hladiny hluku z cestnej dopravy vo vonkajšom priestore pre posudzovaný rok  2025 (výpočtový 

model A) stanovené výpočtom sú vyjadrené farebným rastrom pre deň a pre noc v roku 2025. Izofóny, ktoré vyjadrujú 
polohu bodov rovnakej intenzity hluku v priestore tvoria hraničnú čiaru medzi dvomi rozdielnymi farbami rastra . 
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Hladiny hluku pre deň (výpočtový model A) v roku 2025             
       

 
 
Hladiny hluku pre noc (výpočtový model A) v roku 2025             

 
 
 
 
 
 
 



I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most (DSZ, DÚR)      30/64 
B-Technická správa 

 
 B – navrhovaný stav dopravného uzla Levočská - Obrancov  pre rok 2025 na základe predpokladaného dopravného 

zaťaženia. 

 
Predpokladané hladiny hluku z cestnej dopravy vo vonkajšom priestore pre posudzovaný rok  2025 (výpočtový model B)   

stanovené výpočtom sú vyjadrené farebným rastrom pre deň a pre noc v roku 2025 ). Izofóny, ktoré vyjadrujú polohu bodov rovnakej 
intenzity hluku v priestore tvoria hraničnú čiaru medzi dvomi rozdielnymi farbami rastra .  

 
Hladiny hluku pre deň (výpočtový model B ) v roku 2025                                          

 
 
 

Hladiny hluku pre noc (výpočtový model B ) v roku 2025                                          
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V navrhovanom stave vzhľadom na to, že ide o rekonštrukciu jestvujúceho uzla z dôvodu zvýšenia 

bezpečnosti a plynulosti dopravy sú navrhované aj lávky pre peších. Tvar a dĺžka prístupovej rampy v blízkosti obytnej 
zástavby je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej možnej miere eliminovala účinky hluku z dopravy. Jej výška je premenlivá 
od 0m po 6m         

 
Vzorový rez v mieste lávky pre peších a cyklistov                                         

 
 
 

Očakávané hladiny hluku z cestnej dopravy vo vonkajšom priestore sú vypočítané pre jednotlivé imisné body 
(body A až E) sú uvedené v tabuľke nižšie pre roky 2015, 2025 jestvujúci stav a rok 2025 navrhovaný stav. Výpočtové 
body A až E sú umiestnené na fasádach viacpodlažných bytových domoch a sú  vypočítané vo výškach zodpovedajúcim 
úrovni okna na každom obytnom podlaží.(napr. BOD B 4.OG – výpočtový bod B pred oknom na 4 poschodí)    

 
Vypočítané hodnota hladiny hluku vo výpočtových bodoch ( výpočtový model A a B ) pre  rok 2015 a 2025        

umiestnenie Meno 

výška 
bodu 

jestvujúci stav navrhovaný stav 
Hladina Lr rok 2015 Hladina Lr rok 2025 Hladina Lr rok 2025 

m 
Den 

(dBA) 
Noc 

(dBA) 
Den 

(dBA) 
Noc 

(dBA) 
Den 

(dBA) 
Noc 

(dBA) 

Levočská 57 

BOD A EG 1,5 64,5 58,6 63,8 58,0 63,8 57,9 

BOD A 1.OG 4,5 67,0 60,1 66,3 59,5 66,3 59,5 

BOD A 2.OG 7,5 67,5 60,4 66,9 59,8 66,9 59,8 

BOD A 3.OG 10,5 67,7 60,5 67,1 59,9 67,1 59,9 

BOD A 4.OG 13,5 67,8 60,4 67,2 59,9 67,2 59,9 
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BOD A 5.OG 16,5 67,7 60,4 67,2 59,8 67,2 59,8 

BOD A 6.OG 19,5 67,7 60,3 67,1 59,7 67,1 59,7 

Obráncov mieru 31 

BOD B EG 1,5 69,2 62,7 68,4 62,0 68,3 61,9 

BOD B 1.OG 4,5 70,8 63,6 70,0 62,9 70,0 62,8 

BOD B 2.OG 7,5 70,9 63,6 70,2 62,9 70,2 62,9 

BOD B 3.OG 10,5 70,8 63,4 70,1 62,7 70,1 62,7 

BOD B 4.OG 13,5 70,6 63,2 69,9 62,5 69,9 62,5 

BOD B 5.OG 16,5 70,3 62,9 69,6 62,2 69,6 62,2 

BOD B 6.OG 19,5 70,0 62,6 69,3 61,9 69,3 61,9 

Obráncov mieru 66 

BOD C EG 1,5 69,5 62,9 68,7 62,1 68,6 62,1 

BOD C 1.OG 4,5 71,0 63,7 70,2 62,9 70,1 62,9 

BOD C 2.OG 7,5 71,0 63,6 70,2 62,9 70,2 62,8 

BOD C 3.OG 10,5 70,8 63,4 70,1 62,7 70,0 62,6 

BOD C 4.OG 13,5 70,5 63,1 69,8 62,4 69,7 62,3 

BOD C 5.OG 16,5 70,2 62,7 69,5 62,0 69,4 62,0 

BOD C 6.OG 19,5 69,8 62,4 69,1 61,7 69,1 61,6 

Československej 
armády 5 

BOD D EG 1,5 60,1 54,3 59,5 53,7 58,9 53,0 

BOD D 1.OG 4,5 62,8 56,0 62,2 55,4 61,6 54,7 

BOD D 2.OG 7,5 63,4 56,3 62,9 55,7 62,2 55,0 

BOD D 3.OG 10,5 63,6 56,3 63,1 55,8 62,4 55,1 

BOD D 4.OG 13,5 63,7 56,3 63,2 55,8 62,5 55,2 

Levočská 27 

BOD E EG 1,5 70,5 63,9 70,8 64,2 71,1 64,4 

BOD E 1.OG 4,5 71,9 64,6 72,2 64,9 72,4 65,1 

BOD E 2.OG 7,5 71,9 64,5 72,1 64,8 72,4 65,0 

BOD E 3.OG 10,5 71,6 64,2 71,9 64,5 72,1 64,7 

BOD E 4.OG 13,5 71,3 63,9 71,6 64,2 71,7 64,3 

 
 

Na grafe č.1 a č.2 je znázornenie zaťaženia hlukom vo výpočtových bodoch A až E (po podlažiach bytových domov) pre deň 
podľa výpočtových modelov A a B.  

- Jestvujúci stav 2015 (modrá farba) zobrazuje zaťaženie hlukom na jestvujúcej križovatke s predpokladaným 
dopravným zaťažením v roku 2015. V roku 2015 diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh , R4 severný obchvat 
mesta Prešov a Nábrežná komunikácia (III. etapa) ešte nie sú v prevádzke.  

- Jestvujúci stav 2025 (červená farba) zobrazuje zaťaženie hlukom na jestvujúcej križovatke s predpokladaným 
dopravným zaťažením v roku 2025. Uvažujeme na základe dopravného modelu ,že v roku 2025 bude diaľnica 
D1 Prešov západ – Prešov juh , R4 severný obchvat mesta Prešov a Nábrežná komunikácia (III. etapa) 
v prevádzke, čo sa prejaví aj v poklese hlukového zaťaženie vo výpočtových bodoch.  

- Navrhovaný stav 2025 (zelená farba) zobrazuje zaťaženie hlukom na navrhovanej križovatke 
s predpokladaným dopravným zaťažením v roku 2025. Uvažujeme na základe dopravného modelu ,že v roku 
2025 bude diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh , R4 severný obchvat mesta Prešov a Nábrežná 
komunikácia (III. etapa) v prevádzke, čo sa prejaví aj v poklese hlukového zaťaženie vo výpočtových bodoch 
podobne ako v jestvujúcom stave v roku 2025. V navrhovanom stave sa prejaví zmena hlukového zaťaženia 
vplyvom rekonštrukcie dopravného uzla. Nepatrné zvýšenie hlukového zaťaženia sa prejaví v mieste 
priblíženia zdroja hluku k jestvujúcej zástavbe. Na elimináciu hlukového zaťaženia je v tomto úseku ako 
protihluková bariéra navrhnutá prístupová rampa na lávku pre peších premenlivej výšky 0 – 6 m. Pokles 
hlukového zaťaženia v skúmanej lokalite je spôsobený plynulejším prejazdom cez dopravný uzol (pripájacie 
a odbočovacie pruhy, uzavretie vedľajších ciest (ulica Jazdecká a ulica Urbánkova), do ktorých odbočovanie 
a výjazd z nich spomaľuje hlavný dopravný prúd (brzdenie, odbočovanie, rozbiehanie, zaraďovanie))   
skrátením čakacej doby na križovatke a tým aj znížením počtu čakajúcich vozidiel.      
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Hodnota hladiny hluku vo výpočtových bodoch ( výpočtový model A a B ) pre  rok 2015 a 2025        

 
 

Hodnota hladiny hluku vo výpočtových bodoch ( výpočtový model A a B ) pre rok 2015 a 2025         
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Vzhľadom na výšku a polohu jestvujúcej zástavby bytových domov, s ohľadom na dodržanie bezpečnosti premávky (napr. 

dodržanie rozhľadov v križovatkách) v skúmanom dopravnom uzle na ulici Levočská, je návrh efektívnych primárnych protihlukových 
opatrení príliš ekonomicky náročný a vyžadoval by významný zásah, z architektonického hľadiska, do jestvujúceho mestského 
prostredia. Na základe predpokladov dopravného modelu a z neho vyplývajúcich výpočtových modelov hlukovej záťaže A a B , 
môžeme predpokladať zlepšenie jestvujúcej hlukovej situácie rekonštrukciou dopravného uzla Levočská. Navrhovanou 
rekonštrukciou sa dosiahne väčšia plynulosť dopravy, zníži sa počet čakajúcich vozidiel a skráti sa doba prejazdu  križovatkou 
Levočská – Obrancov mieru čo povedie k nižšiemu hlukovému zaťaženiu od cestnej dopravy. Uvedením do prevádzky D1 Prešov 
západ – Prešov juh a R4 Prešov – Kapušany v roku 2020 sa zlepší hluková situácia v skúmanej lokalite ,keďže dôjde 
k predpokladanému výraznému poklesu dopravy z dôvodu odklonenia tranzitu mimo intravilán mesta Prešov a teda aj skúmaného 
dopravného uzla.   

Na základe výsledkov hlukovej štúdie doporučujeme  realizáciu rekonštrukcie dopravného uzla na ceste I/18 Levočská – 
Obrancov mieru.    

 

 METODIKA RIEŠENIA EMISNEJ ŠTÚDIE 
 

Výpočet priemerných ročných koncentrácií znečistenia ovzdušia je spracovaný programom CADNA A.  
Na stanovenie úrovne znečistenia ovzdušia vplyvom automobilovej dopravy v predmetnej oblasti bolo využité matematické 
modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov. Použitý matematický model pre stanovenie koncentrácií 
MLuS - 92. Vo výpočtoch neboli zohľadnené okrem automobilovej dopravy na uvedených úsekoch ciest  ostatné zdroje, t.j. 
diaľkový prenos a ostatné stacionárne a mobilné zdroje v regióne a v lokalite.   
Výstupom sú údaje: 

 Ročné  koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší znázornené príslušným farebným rastrom umiestneným na mape 
riešeného územia pre rok  2015 podľa výpočtového modelu A. 

 Ročné  koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší znázornené príslušným farebným rastrom umiestneným na mape 
riešeného územia pre rok  2025 podľa výpočtového modelu B. 

Pre výpočet boli uvažované nasledovné základné vstupné údaje: 

 dopravné zaťaženie a smerovanie na jednotlivých úsekoch boli spracované na základe celoštátneho sčítania dopravy 
z roku 2005 a prepočítané na jednotlivé časové horizonty na báze prepočtových koeficientov Slovenskej správy ciest 
Bratislava z roku 2005, 

 za limitujúcu hladinu znečistenia ovzdušia bola zvolená maximálna ročná koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší 
v príslušnom roku. 

 
 

Schéma skúmaného územia výpočtového modelu (navrhovaný stav)                               
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Stanovenie najvyšších prípustných limitov znečistenia 
 

         Limitné hodnoty znečisťujúcich látok v ovzduší sú dané zákonom (príloha č.1 k vyhláške č.705/2002 Z.z.) 
 

Limitné hodnoty vybraných látok znečisťujúcich  ovzdušie (cieľové hodnoty)   
SO2 Pm Nox NO2 C6H6

[mg / m3] [mg / m3] [mg / m3] [mg / m3] [mg / m3]

20 40 30 40 5

Limitnné hodnoty 

(priemerná ročná 

hodnota)  
 

Posúdenie exhalačnej situácie 
 
 Štúdia je spracovaná pre hodnotenie dopadu a vývoja vplyvu na navrhovanej  rekonštrukcie dopravného uzla Levočská – 
Obrancov mieru na životné prostredie pre rok 2025. Východiskovú alternatívu pre posúdenie vývoja v okolí budúcej preložky 
predstavuje časový horizont 2010. Na základe uvedených vstupných údajov bol  vykonaný výpočet imisnej situácie pomocou 
matematického modelu pre rozptyl znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov a to pre oblasť predmetného cestného úseku  

Pre výpočet imisnej situácie sa uvažovalo z dopravným zaťažením podľa sčítania dopravy v roku 2010 na jestvujúcej 
komunikačnej sieti a výpočet bol prevedený na vytvorených výpočtových modeloch A (rok 2015) a B (rok 2025). 

  
A – výpočet zaťaženia emisií v dopravnom uzle Levočská – Obráncov mieru v jestvujúcom stave pre rok 2015  
zaťaženie emisiami (NOx, NO2, a Pm2 ) bolo vypočítané pre jestvujúci stav s predpokladaným dopravným zaťažením pre rok  2015 
(viď tab.č.1) podľa sčítania dopravy v roku 2010 a dopravnoinžinierskych údajov. Predpokladom výpočtového modelu je, že v roku 
2015 diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, R4 severný obchvat mesta Prešov a Nábrežná komunikácia (III. etapa) ešte nie sú 
v prevádzke. Pre každú z počítaných emisií bola vypočítaná aj mapa vplyvu. 
  
B – výpočet zaťaženia emisií na navrhovanom dopravnom uzle Levočská – Obráncov mieru pre rok 2025. 
zaťaženie emisiami (NOx, NO2, a Pm2 ) bolo vypočítané pre navrhovaný stav s predpokladaným dopravným zaťažením pre rok 

2025 (viď tab.č.2) podľa sčítania dopravy v roku 2010 a dopravnoinžinierskych údajov. Predpokladom výpočtového modelu je ,že 
v  roku 2025 bude diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh , R4 severný obchvat mesta Prešov a Nábrežná komunikácia (III. etapa) sú 
v prevádzke, čo sa prejaví aj v poklese dopravného zaťaženia .Pre každú z počítaných emisií bola vypočítaná aj mapa vplyvu. 
 
Vstupné údaje pre výpočet 

 Výpočet bol vykonaný na základe dopravných zaťažení na danej križovatke ciest  v predmetnej oblasti pre rok 2015 a 2025. 
Výpočty  boli urobené pre vytvorenie mapy vplyvu emisií  pre priemerné ročné koncentrácie NOx, NO2, a Pm2 na určenie dopadu zmien 
v štruktúre dopravy na kvalitu ovzdušia. Keďže vo výpočte neboli zohľadnené iné zdroje znečistenia ovzdušia ako z dopravného 
zaťaženia, vypočítané  údaje vypovedajú len o emisiách z dopravy. Pri výpočte sa vychádzalo z líniových zdrojov znečistenia ovzdušia 
(každá cesta v dotknutom území je považovaná za jeden líniový zdroj). 

Výpočtom sme získali  
- priemerné ročné koncentrácie emisií  NOx, NO2 a Pm2 znázornené farebným rastrom v riešenej lokalite. 
- koncentrácie emisií (SO2, NO2, C6 H6 a Pm2 ) vo vzdialenosti 0 m (priamo v zdroji), 25 m a 50 m od zdroja emisií.  
Emisie 
 Hodnoty špecifických emisií automobilov delených na nákladné a osobné boli stanovené v súlade s uplatnením vyhlášky č. 
248/91 Z.z. FMD nadväzujúce na predpisy EHK. Uvedené hodnoty  zohľadňujú  aj predpoklady kvalitatívnych zmien a postupné 
zavedenie katalyzátorov aj pre naftové motory. Špecifické emisie pre jednotlivé časové horizonty boli určené interpoláciou a v súlade 
s metodológiou použitou  v EÚ (MEET 1999)  a spresnené podľa očakávaného vývoja v SR. Predpokladá sa v prípade osobných 
automobilov postupný nárast použitia katalyzátorov, resp. podielu naftových motorov.  
           
Podmienky pre rozptyl 

Výpočty boli vykonané pre mestské podmienky rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší.  

 

A – výpočet zaťaženia emisií v dopravnom uzle Levočská – Obráncov mieru v jestvujúcom stave pre rok 2015 

Priemerné ročné   koncentrácie emisii NOx , NO2,a Pm2  sú uvedené na obrázku č.4 až 6 (jestvujúci stav)  pre rok 
2040 zobrazujúcich mapu vplyvu emisií  v riešenom území.  Koncentrácie emisií (SO2, NO2, C6 H6 a Pm10 ) vo vzdialenosti 0m 
(priamo v zdroji), 25m a 50m od zdroja emisií sú uvedené v tab.č.4 
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Emisie NOx  vypočítane pre rok 2015 ( výpočtový model A –jestvujúci stav )   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisie NO2  vypočítane pre rok 2015 ( výpočtový model A –jestvujúci stav )                   Obr.č.5 
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Emisie Pm10  vypočítane pre rok 2015 ( výpočtový model A –jestvujúci stav )                   Obr.č.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácie emisií (SO2, NO2, C6 H6 a Pm2 ) vo vzdialenosti 0m (priamo v zdroji), 25m a 50m od zdroja emisií v jestvujúcom stave tab.č.4 

zdroj

I/18 Levočská ulica ( z Popradu do križovatky) 4.6 3.2 2.9 1.4 1.2 1.2 21.7 17.2 16.3 1.7 1.3 1.3

I/18 Levočská ulica ( z Vranova do križovatky) 4.6 3.2 2.9 1.4 1.2 1.2 21.7 17.2 16.3 1.7 1.3 1.3

Obráncov mieru 4.3 3.0 2.8 1.4 1.2 1.1 20.7 16.5 15.6 1.6 1.3 1.2

Clementisova 3.7 2.8 2.6 1.3 1.1 1.1 19.2 15.4 14.6 1.5 1.2 1.2

50m od 

zdroja

jestvujúci stav v roku 2015 ,                          

priemerná ročná hodnota z cestnej dopravy 50m od 

zdroja
v zdroji

25m od 

zdroja

50m od 

zdroja
v zdroji

25m od 

zdroja

SO2    (mg/m3) Pm    (mg/m3) NO2    (mg/m3) C6H6   (mg/m3)

v zdroji
25m od 

zdroja

50m od 

zdroja
v zdroji

25m od 

zdroja

 
 Podľa výpočtov pre priemerné ročné koncentrácie, príspevok k znečisteniu ovzdušia s uvažovanými  exhalátmi 
vznikajúcich z predpokladaného dopravného zaťaženia vzhľadom na príslušný imisný limit je minimálny. 
 Výsledky výpočtov predpokladaného znečistenia ovzdušia v riešenom území pre výpočtový model A  
V  roku 2015 v jestvujúcom stave neprekračujú priemerné ročné hodnoty SO2, Pm2, NO2, C6 H6   povolené limity, pričom na 
najzaťaženejšom úseku - Levočská ulica  maximálne zaťaženie (t.j. v zdroji) SO2  predstavuje 23,0 %, Pm2  len 3,5 % , NO2  
len 54,3% a    C6 H6   len 34% z povolenej limitnej hodnoty. 
 

B –– Výpočet zaťaženia emisií na navrhovanom dopravnom uzle Levočská – Obráncov mieru pre rok 2025 
Priemerné ročné   koncentrácie emisii NOx, NO2,a Pm2  sú uvedené na obrázku č.7 až 9 (navrhovaný stav)  pre 

rok 2025 zobrazujúcich mapu vplyvu emisií  v riešenom území. Koncentrácie emisií (SO2, NO2, C6 H6 a Pm2 ) vo vzdialenosti 0m 
(priamo v zdroji) , 25m a 50m od zdroja emisií sú uvedené v tab.č.5 

Emisie NOx  vypočítane pre rok 2025 ( výpočtový model B –navrhovaný stav )     Obr.č.7 
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Emisie NO2  vypočítane pre rok 2025 ( výpočtový model B –navrhovaný stav )                   Obr.č.8 

 

 

Emisie Pm10  vypočítane pre rok 2025 ( výpočtový model B –navrhovaný stav )                  Obr.č.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácie emisií (SO2, NO2, C6 H6 a Pm2 ) vo vzdialenosti 0m (priamo v zdroji) , 25m a 50m od zdroja emisií v jestvujúcom stave tab.č.5 

zdroj

I/18 Levočská ulica ( z Popradu do križovatky) 4.2 3.0 2.8 1.4 1.2 1.1 20.7 16.5 15.6 1.6 1.3 1.2

I/18 Levočská ulica ( z Vranova do križovatky) 4.8 3.3 3.0 1.5 1.2 1.2 22.1 17.5 16.5 1.8 1.4 1.3

Obráncov mieru 3.9 2.9 2.7 1.3 1.1 1.1 19.6 15.7 14.9 1.5 1.2 1.2

Clementisova 4.0 2.9 2.7 1.3 1.2 1.1 19.9 15.9 15.1 1.6 1.3 1.2

v zdroji
25m od 

zdroja

50m od 

zdroja
v zdroji

25m od 

zdroja

50m od 

zdroja
v zdroji

25m od 

zdroja

50m od 

zdroja

navrhovaný stav v roku 2025 ,                          

priemerná ročná hodnota z cestnej dopravy

SO2    (mg/m3) Pm    (mg/m3) NO2    (mg/m3) C6H6   (mg/m3)

v zdroji
25m od 

zdroja

50m od 

zdroja
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 Podľa výpočtov pre priemerné ročné koncentrácie, príspevok k znečisteniu ovzdušia s uvažovanými  exhalátmi 
vznikajúcich z predpokladaného dopravného zaťaženia vzhľadom na príslušný imisný limit je minimálny. 
Výsledky výpočtov predpokladaného znečistenia ovzdušia v riešenom území pre výpočtový model B  
V  roku 2025 v navrhovanom stave neprekračujú priemerné ročné hodnoty SO2, Pm2, NO2, C6 H6   povolené limity, pričom 
na najzaťaženejšom úseku - Levočská ulica v smere z Vranova  maximálne zaťaženie (t.j. v zdroji) SO2  predstavuje 24,0 
%, Pm2  len 3,5 % , NO2  len 55,3% a    C6 H6   len 36% z povolenej limitnej hodnoty. 
Záver exhalačnej štúdie 

 Podľa výpočtov pre priemerné 
ročné koncentrácie, príspevok 
k znečisteniu ovzdušia 
s uvažovanými  exhalátmi 
vznikajúcich 
z predpokladaného 
dopravného zaťaženia 
vzhľadom na príslušný imisný 
limit je minimálny. 
Výsledky výpočtov 
predpokladaného 
znečistenia ovzdušia 
v riešenom území pre 
výpočtový model A  
V  roku 2015 v jestvujúcom 
stave neprekračujú priemerné 
ročné hodnoty SO2, Pm2, NO2, 
C6 H6   povolené limity, pričom 
na najzaťaženejšom úseku - 
Levočská ulica  maximálne 
zaťaženie (t.j. v zdroji) SO2  

predstavuje 23,0 %, Pm2  len 
3,5 % , NO2  len 54,3% a    C6 
H6   len 34% z povolenej limitnej hodnoty. 
Výsledky výpočtov predpokladaného znečistenia ovzdušia v riešenom území pre výpočtový model B  
V  roku 2025 v navrhovanom stave neprekračujú priemerné ročné hodnoty SO2, Pm2, NO2, C6 H6   povolené limity, pričom 
na najzaťaženejšom úseku - Levočská ulica v smere z Vranova  maximálne zaťaženie (t.j. v zdroji) SO2  predstavuje 24,0 
%, Pm2  len 3,5 % , NO2  len 55,3% a    C6 H6   len 36% z povolenej limitnej hodnoty. 
Na základe výpočtov a výsledkov emisnej štúdie doporučujeme rekonštrukciu dopravného uzla Levočská – Obráncov 
mieru, keďže dôjde k väčšej plynulosti dopravy a tým aj k nižšiemu emisnému zaťaženiu.  
 
7. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY 
7.1 OBMEDZENIE CESTNEJ PREMÁVKY 

Počas rekonštrukcie križovatky, počas úprav dotknutých komunikácií, počas rekonštrukcie a výstavby mosta cez 
rieku Torysa a počas rozšírenia železničného priecestia dojde k obmedzeniu premávky na jestvujúcich komunikáciách –  
na uliciach: Levočská, Vlada Clementisa, Obrancov mieru, Jazdecká, Urbánková, Záhradná, Jána Bottu. 

Počas rekonštrukcie križovatky, mosta a dotknutých úsekov ciest bude doprava riadená dočasným dopravným 
značením. Počas rekonštrukcie trolejového vedenia bude trolejbusová doprava nahradená autobusovou. 

Počas výstavby nového mosta nad riekou Torysa bude doprava na jestvujúcom moste vedená v súčasnom režime 
v troch jazdných pruhoch (dva v smere Vranov – Poprad, jeden v smere Poprad – Vranov). 

Po vybudovaní nového mosta bude časť dopravy presmerovaná na nový most v obojsmernom vedení, časť 
dopravy bude vedená v jednom jazdnom pruhu v smere Vranov – Poprad po jestvujúcom moste, na ktorom bude po 
poloviciach prebiehať rekonštrukcia mostného zvršku.  

Stavba si počas rekonštrukcie železničného priecestia, kedy bude prejazd priecestím uzavretý vyžiada odklon 
dopravy cez ulicu Urbánková (prípadne cez ulicu Okružná), ulicu Požiarnická a ulicu Obrancov mieru späť na ulicu 
Levočská. Rekonštrukciu železničného priecestia vzhľadom na dopravné zaťaženie na ceste I/18 doporučujeme realizovať 
počas prázdninového obdobia alebo dní pracovného voľna.  
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Organizáciu dopravy a obmedzenia cestnej premávky podrobne spracuje zhotoviteľ stavebných prác, na základe 

ním zvoleného postupu prác. Súčasťou ďalších stupňov dokumentácie bude aj dopravné značenie stavby vrátane 
dopravného značenia počas výstavby.  
 
7.2 PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ 

Inžinierske siete (VN a NN vedenia, telefónne a diaľkove káblové rozvody, plynovody, vodovody a kanalizácia) 
križujúce navrhovanú trasu obchvatu budú upravené príp. preložené (popis jednotlivých objektov – pozri bod 8.3) 

 
7.3 OPATRENIA NA UVOĽNENIE STAVENISKA 

Pred samotnou rekonštrukciou križovatky je potrebné: 
- odtrániť 266 m2  krovia 30 lián 
- odtrániť 37 stromov 
- odstrániť 11 reklamných pútačov 
- odstránenie krytu jestvujúcej vozovky o celkovej výmere 26 241 m2, vybúranie chodníkov zo zámkovej 

dlažby 680 m2 , vybúranie asfaltových chodníkov 2830 m2   
 
7.4 PRELOŽKY SÚVISIACICH CIEST 
 V rámci predmetnej stavby nie je potrebná výstavba obchádzok ani preložky jestvujúcich ciest. Na presmerovanie 

dopravy počas rekonštrukcie priecestia budú využité jestvujúce komunikácie (ulica Okružná, ulica Záhradná, ulica 
Požiarnická) 

 
7.5 OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV 

V obvode stavby a v príľahlom území sa nenachádzajú vodné zdroje. 
 
7.6 NAPOJENIE NA DOTERAJŠIE TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA 

Napojenie na jestvujúci komunikačný systém ostáva zachované.  V rámci rekonštrukcie križovatky Levočská – 
Obrancov mieru a dotknutého úseku cesty I/18 sa vzhľadom na funkčnú triedu B1 (prevažne dopravný význam, 
obmedzená priama obsluha) uvažuje so zrušením napojenia ulíc Jazdecká a Urbánkova na cestu I/18. 
 Upravované osvetlenie križovatky a dotknutých úsekov komunikácií bude napojené na jestvujúce odberné miesto. 
 Križovatka a dotknuté komunikácie  nepotrebujú  pre  svoju  prevádzku  zásobovanie  vodou a zemným  plynom. 
 
7.7 KOORDINÁCIA SO ZÁMERMI INÝCH STAVEBNÍKOV NA PREDMETNOM ÚZEMÍ 

V súčasnosti je v priestore stavby pripravovaná stavba: „Prešov – náhrada spínacej sstanice Poľná dvoma kioskovými TS 
a úprava VN vedení na Sekčova“, ktorej navrhované úpravy budú rešpektované touto dokumentáciou. 

Žiadna dalšia činnosť v záujmovom  území, ktorá  by  bola bezprostredne v kolízií  s pripravovanou  stavbou. 
Vyvolané investície stavby budú na náklady stavebníka preložené  resp.  upravené  v nevyhnutne  potrebnom  rozsahu, na 

základe vyjadrení jednotlivých vlastníkov resp. správcov. 
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8.  TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ RIEŠENIA STAVBY 
8.1 ZOZNAM ČASTÍ STAVBY 
8.2 PREHĽAD ČASTÍ STAVBY PODĽA PREDPOKLADANÝCH VLASTNÍKOV ALEBO SPRÁVCOV 
  Predmetná  stavba  je členená na  časti  stavby  (objekty) v zmysle  triedenia  stavebných  prác  podľa  klasifikácie  stavieb.  
Členenie  na  časti  rešpektuje  budúcich  správcov,  resp.  vlastníkov  jednotlivých  častí  stavby  (objektov).  Stavba  je  rozčlenená  
nasledovne: 

Zoznam častí stavby

por.číslo. Číslo časti 

stavby

Názov časti stavby Správca objektu Klasifikácia 

stavieb

1 100-00 Úprava cesty I/18 - ulica Levočská Slovenská správa ciest 2111

2 101-00 Úprava miestnej komunikacie - ulica Vlada Clementisa mesto Prešov 2111

3 102-00 Úprava miestnej komunikacie - ulica  Obrancov mieru mesto Prešov 2111

4 103-00 Úprava chodníkov mesto Prešov 2111

5 201-00 Most nad riekou Torysa Slovenská správa ciest 2141

6 202-00 Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa Slovenská správa ciest 2141

7 203-00 Lávka nad križovatkou ulíc Levočska - Obrancou mieru mesto Prešov 2141

8 320-00 Úprava potoka Vydumanec SVP š.p. 2152

9 401-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie mesto Prešov 2224

10 501-00 Úprava cestnej kanalizácie SSC 2223

11 502-00 Úprava jednotnej kanalizácie VVS, a.s. 2223

12 503-00 Preložka vodovodu DN 200 VVS, a.s. 2222

13 550-00 Úprava horúcovodu Spravbyt komfort 2222

14 601-00 Preložka VN-22kV vonkajšieho vedenia linky č.554, a vonkajšej VN-22kV 

prípojky pre TS Miklanek

VSD, a.s. 2214

15 602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553, 554 VSD, a.s. 2214

16 603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291, 292, 555 VSD, a.s. 2214

17 604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota COOP Jednota 2214

18 605-00 Ochrana VN-22kV káblového vedenia linky č. 550 na ul. Obrancov Mieru VSD, a.s. 2214

19 610-00 Ochrana NN káblových vedení VSD z TS Miklanek na ul. Levočská VSD, a.s. 2224

20 611-00 Ochrana NN káblových vedení VSD na ul. Obrancov Mieru VSD, a.s. 2224

21 612-00 Ochrana NN káblových vedení Brahama na ul. Levočská Brahama 2224

22 620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, Vl. Clementisa, Obr.Mieru O.S.V.O.comp, a.s. 2224

23 625-00 Úprava trolejového vedenia DPMP, a.s. 2224

24 626-00 Preložka spätných a napájacích káblov DPMP DPMP, a.s. 2224

25 650-00 Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská Slovak Telekom, a.s. 2224

26 660-00 Preložka diaľkových telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská Slovak Telekom, a.s. 2213

27 661-00 Preložka kábelovodu ST na ul. Levočská Slovak Telekom, a.s. 2224

28 665-00 Preložka optickej trasy Orange na ul. Vl. Clementisa Orange, a.s. 2213

29 666-00 Preložka káblového vedenia MO na ul. Levočská Ministerstvo obrany SR 2213

30 667-00 Preložka zariadenia EPD na ul. Levočská SPP, a.s. 2224

31 670-00 Úpravy železničného priecestia v žkm 19,254 ŽSR 2121

32 671-00 Úpravy podzemných káblových vedení ŽSR ŽSR 2121

33 672-00 Úpravy trakčného vedenia ŽSR ŽSR 2121

34 701-00 Úprava VTL plynovodu SPP, a.s. Divízia distribúcie 2221

35 702-00 Úprava STL plynovodu SPP, a.s. Divízia distribúcie 2221

36 703-00 Úprava NTL plynovodu SPP, a.s. Divízia distribúcie 2221
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8.3 RIEŠENIE OBJEKTOV 
 

1. 100-00 Úprava cesty I/18 – ulica Levočská 
 

Križovatka cesty I/18 (ulica Levočská) a miestnych komunikácií (ulica Obrancov mieru a ulica Vlada Clementisa) 
umožňuje prepojenie dopravy medzi dvoma sídelnými útvarmi (sídlisko II a sídlisko III), napojenie dopravy z týchto 
sídelných útvarov na cestu I/18 v smere na Vranov na Topľou a v smere na Poprad a zároveň zabezpečuje prepojenie 
tranzitujúcej dopravy v smere Prešov západ – Prešov juh a Prešov západ – Prešov východ, ktoré by v budúcnosti mali 
zabezbečovať pripravované úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 a tým aspoň čiastočne odľahčiť tento dopravný uzol. 

Cesta I/18 v úseku pred križovatkou v smere od mesta Poprad je štvorpruhová, smerovo nerozdelená, kategórie 
MZ 20.5/60, funkčnej tridey B1.  

V úseku od križovatky s ulicou Obrancov mieru a ulicou Vlada Clementisa po križovatku s ulicou Urbánková je 
cesta I/18 trojpruhová, kategórie MZ 11,5/50, rozšírená v križovatke s ulicou Obrancou mieru a Vlada Clementisa 
o odbočovacie pruhy vľavo (smer Vranov – Košice) a vpravo (smer Vranov – Sídlisko III) a o pripájací pruh v smere Košice 
– Vranov. 

Od križovatky s ulicou Záhradná je cesta I/18 štvrpruhová, smerovo rozdelená, kategórie MZ 18/50 so šírkou 
stredného deliaceho pruhu 2 m. 

Pre zvýšenie kapacity, bezpečnosti a plynulosti dopravy v križovatke cesty I/18 s ulicami Obrancov mieru a Vlada 
Clementisa a na samotnej ceste I/18 sú navrhnuté nasledovné úpravy: 

- smer Vranov – Poprad - zvýšenie počtu priamych jazdných pruhov na 2, predĺženie odbočovacích pruhov 
v smeroch Vranov – Košice a Vranov – Sídlisko III 
- smer Poprad – Vranov – vybudovanie dvojpruhového mosta nad riekou Torysa, vybudovanie samostatného 
dvojpruhového jazdného pásu so stredným deliacim pásom šírky 2.0 m, vybudovanie pripájacieho pruhu 
v smere Košice – Vranov, rozšírenie jestvujúceho železničného priecestia 
- vybudovanie lávky pre peších nad cestou I/18 (ulica Levočská) a prístupových rámp s napojením na 
existujúce pešie komunikácie, prepojenie peších komunikácií vedených pozdĺž rieky Torysa a pozdĺž cesty 
I/18 vybudovaním chodníka pod mostným objektom na ceste I/18 
- uzavretie ulíc Jazdecká a Urbánková 

 
 

Kategória  cesty I/18 je MZ 19/50 so šírkovým usporiadaním: 
- jazdný pruh   4x3,25 m 
- vodiaci prúžok   2x0,50 m (vnútorný), 2x1,00 m (vonkajší) 
- stredný deliaci pás     2,00 m 
 
Spolu voľná šírka                19,00 m 
 

V mieste budovania pravého jazdného pásu od križovatky Levočská – Obrancov mieru je vzhľadom na dopravné 
zaťaženie, geologickú stavbu územia a klimatické podmienky s navrhnutá vozovka s nasledovnou skladbou: 
 

- asfaltový betón mastixový SMA PMB 45/80-75   40 mm 
- spojovací asfaltový postrek 
- asfaltový betón modifikovaný ACL 16 PMB 10/40-75,VMTI 60 mm 
- spojovací asfaltový postrek 
- asfaltový betón modifikovaný ACp 16 CA 35/50   100 mm 
- infiltračný asfaltový postrek 
- stabilizácia cementom  CBGM C5/6 22        200 mm 
- štrkodrvina   ŠD,31,5 GC         240 mm 
   Spolu:                    640 mm (4220 m2) 
- úprava podložia vrstvou štrkodrviny fr. 0-64          2 x 300 mm  

 
Potreba štrkovitého materiálu na úpravu podložia predstavuje 2532 m3. Z plôch trvalého záberu sa zoberie 

humózna skrývka hrúbky 300 mm v objeme 1810 m3. V mieste výmeny horných vrstiev vozovky je potrebné frézovať 8 750 
m2 jestvujúcej vozovky a následne položiť nové vrstvy v zložení: 

- asfaltový betón mastixový SMA PMB 45/80-75   40 mm 
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- spojovací asfaltový postrek 
- asfaltový betón modifikovaný ACL 16 PMB 10/40-75,VMTI 60 mm 
- spojovací asfaltový postrek 
- oceľová výstužná dvojzákrutová sieť (napr. ROADMESH) 
 

2. 101-00 Úprava miestnej komunikacie - ulica Vlada Clementisa 
V rámci rekonštrukcie križovatky Levočská – Obrancov mieru sa upraví aj rameno križovatky v smere Košice – 

Sídlisko III – ulica Vlada Clementisa. V súčasnosti má toto rameno dva jazdné pruhy – pruh pre odbočenie vľavo smer 
Vranov nad Topľou a pruh pre priamy smer, smer Košice. Rekonštrukciou sa upraví jestvujúci deliaci ostrovček a rozšíri sa 
počet jazdných pruhov na 4 tak, aby oba smery mali po dva jazdné pruhy. Jazdné pruhy budú mať šírku 3.25 m 
Celková dĺžka úpravy ulice Clementisova je cca 190 m. Úprava si vyžiada vybudovanie novej vozvky o výmere 740 m2 , 
odfrézovanie horných vrstiev vozovky v hrúbke 100 mm o výmere 3180 m2 a pokládku nových horných vrstiev vozovky 
o výmere 3180 m2 . 
Konštrukcia vozovky je  rovnaká ako v objekte 100-00.  

 
3. 102-00 Úprava miestnej komunikacie - ulica Onrancov mieru 
V rámci rekonštrukcie križovatky Levočská – Obrancov mieru sa upraví aj rameno križovatky v smere Sídlisko III – 

Košice – ulica Obrancov mieru. V súčasnosti má toto rameno dva jazdné pruhy – pruh pre odbočenie vľavo smer Poprad 
a pruh pre priamy smer, smer Sídlisko III. Rekonštrukciou sa upraví jestvujúci deliaci ostrovček a rozšíri sa počet jazdných 
pruhov na 4 tak, aby smer Poprad mal dva jazdné pruhy pre odbočenie vľavo a smer Sídlisko III jeden jazdný pruh a smer 
Vranov nad Topľou samostatný pruh pre odbočenie vpravo. Jazdné pruhy budú mať šírku 3.25 m.  
Celková dĺžka úpravy ulice Obrancov mieru je cca 162 m. Úprava si vyžiada vybudovanie novej vozvky o výmere 290 
m2 , odfrézovanie horných vrstiev vozovky v hrúbke 100 mm o výmere 3025 m2 a pokládku nových horných vrstiev vozovky 
o výmere 3025 m2 (po ulicu Československej armády). V úseku od ulice Československej armády po ulicu Kollárová je 
vzhľadom na nevyhovujúci stavebno – technický stav krytu vozovky potrebné odfrézovať jestvujúce vrstvy krytu vozovky 
v hrúbke 100 mm a položiť nové vrstvy krytu vozovky a výstužnú dvojzákrutovú oceľovú sieť o celkovej výmere 11 050 m2. 
Konštrukcia vozovky je  rovnaká ako v objekte 100-00. V rámci úpravy ulice Obrancov mieru sú navrhnuté aj nasledovné 
úpravy: 

- presunutie CSS v križovatke s ulicou Československej armády do priestoru medzi zastávkami MHD 
v blízkosti ulice Fučíková 
- uzavretie vjazdu oproti ulici Fraňa Kráľa 
- zriadenie jazdného pruhu pre odbočenie vľavo v križovatke s ulicou Fučíková a vybudovanie vjazdu na ulicu 
Nábrežná 
- obmedzenie dopravy pri vjazde na ulicu Československej armády a výjazde z nej na možnosť odbočovania 
len vpravo, obmedzenie dopravy pri výjazde z ulíc Fučíková a Nábrežná na možnosť odbočovania len vpravo 

 
4. 103-00 Úprava chodníkov 
V rámci rekonštrukcie križovatky Levočská – Obrancov mieru sa vybudujú aj lávky pre peších a prístupové rampy 

k nim. Rampy budú napojené na jestvujúci systém komunikácií pre peších a novonavrhované chodníky. V rámci zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti pešej a automobilovej dopravy bude dobudovaný chodník pre peších a cyklistov zabezpečujúci 
mimoúrovňové prepojenie pešej dopravy po oboch stranách cesty I/18 pod mostným objektom cez rieku Torysa. 

Celková výmera úpravy chodníkov je 5500 m2 
 

5. 201-00 Most nad riekou Torysa 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MOSTA 

Názov mosta : Most nad riekou Torysa 

Katastrálne územie 
Okres 
Kraj 
Uvažovaný správca mosta 
 
Nadriadený orgán správcu 
 
Spracovateľ DÚR 
Zodpovedný projektant 

: Prešov  
: Prešov 
: Prešovský samosprávny kraj 
: Slovenská správa ciest, IVSC Košice, 
  Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
   
: DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, divízia Prešov 
: Ing. Juraj Kopčák 
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Bod kríženia s 

 
: s riekou Torysa v km 0,392 
   

Uhol kríženia : 97,5g s riekou Torysa 
    

Voľná výška pri návrhovom prietoku 
Q100 
Výška hladiny návrhového prietoku 
Q100 

: 2,2m 
 
: 4,8m 

CHARAKTERISTIKA MOSTA 

Charakteristika mosta  a/   most na ceste I. triedy 
 b/        - 
 c/   most nad riekou a chodníkom pre peších a cyklistov 
 d/   s jedným poľom 
 e/   jednopodlažný 
 f/    s hornou mostovkou  
 g/   nepohyblivý 
 h/   trvalý 
 i/    smerovo v priamej a v stúpaní 
 j/    kolmý 
 k/   s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l/    z predpätého betónu 
 m/  plnostenný 
 n/   trámový 
 o/   otvorene usporiadaný 
 p/   s neobmedzenou voľnou výškou 
  
Dĺžka premostenia : 30,0 m  
Dĺžka mosta : 45,0 m 
Šikmosť mosta : kolmý 
Šírka vozovky medzi obrubami : 8,0 m 
Šírka chodníka : 5,0m  
Šírka mosta medzi obrubou a zábradlím : 12,75 m 
Šírka mosta : 13,4 m 
Výška mosta : 8,11 m (nad dnom Torysy) 
Stavebná výška : 1,09m -2,09m 
Plocha mosta : 13,4*30=402m2   (podľa TP 07/2006) 
Zaťaženie mosta podľa : STN EN 1990 a STN EN 1991 

 
ÚČEL MOSTA A POŽIADAVKY NA JEHO UMIESTNENIE 
 Navrhovaný mostný objekt sa nachádza ceste I/18 a premosťuje rieku Torysa a chodník pre peších a cyklistov.  
Určujúcimi požiadavkami pre návrh mostného objektu sú: 
- priestorové usporiadanie cesty I/18 
- priestorové usporiadanie chodníka pre peších 
- priestorové usporiadanie, priečny profil a navrhovaná hladina Q100 Torysy 
- účelová mapa záujmového územia 
 
CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA 
 Navrhovaný mostný objekt premosťuje koryto rieky Torysa a navrhovaný chodník pre peších a cyklistov. 
Navrhovaný mostný objekt veľkosťou mostného otvoru a konštrukčným riešením nadväzuje na jestvujúci mostný objekt, 
ktorý bude rekonštruovaný (obj.202-00) Prevádzaná komunikácia na moste je cesta I/18 so šírkovým usporiadaním 
zodpovedajúcemu kategórii MZ 19/50. Nový mostný objekt (201-00) bude zabezpečovať dopravu v smere Poprad – Vranov 
nad Topľou. Jestvujúci mostný objekt (202-00) bude zabezpečovať dopravu v smere Vranov nad Topľou – Poprad. 
Pozdĺžny sklon prevádzanej komunikácie v mieste mosta je v stúpaní  1,02% a priečny sklon je jednostranný 1,75%. 
Dĺžka mosta a veľkosť mostného otvoru sú navrhnuté tak, aby bola premostená celá prekážka. 



I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most (DSZ, DÚR)      45/64 
B-Technická správa 

 
ÚZEMNÉ PODMIENKY 
Mostný objekt sa nachádza v intraviláne mesta Prešov. 
 V blízkosti objektu sa nachádzajú podzemné aj nadzemné inžinierske siete.  
GEOLOGICKÉ PODMIENKY 
Podrobný inžinierskogeologický prieskum pre rekonštrukciu cesty I. triedy I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru 
križovatka a most realizovala spoločnosť TERRA – GEO, s. r. o., Borodáčova 44, 040 17 Košice-Barca. Na geologickej 
stavbe územia sa podieľajú antropogénne sedimenty, sedimenty kvartéru a podložné neogéne sedimentárne súvrstvia. 
Antropogénne sedimenty predstavujú netriedené stavebné navážky a navážky zemín.  Kvartérne sedimenty sú zastúpené 
fluviálnymi sedimentmi dnovej výplne aluviálnej nivy toku Torysy. Tie sú na báze tvorené štrkami dnovej výplne 
s premenlivým obsahom piesčitej frakcie. V spodnej časti ide o hrubozrnné, polymiktné štrky s prechodom do 
strednoznných štrkov s piesčitou a hlinito – piesčitou prímesou. Štrkové akumulácie sú prekryté povodňovými 
jemnozrnnými sedimentmi charakteru hlinitých pieskov s prechodom do piesčitých hlín až ílov. Podložie kvartéru tvoria 
silne zvetrané súvrstvia neogénu – karpatu, s prevahou ílovcov a prachovitých ílovcov s polohami jemnozrnných 
pieskovcov. Súvrstvia neogénu sú na styku s kvartérom silne zvetrané a majú charakter súdržných ílovitých zemín. 
Na základe výsledkov realizovaných prieskumných prác ( vrty V-1 až V-3) je možné konštatovať, že kvartérne sedimenty 
v danom území dosahujú pomerne malých hrúbok a boli overené len do hĺbky 4,6-5,3 m p.t. Povrchová vrstva súdržných 
zemín (pod antropogénnymi navážkami) bola pritom overená do hĺbky 2,0-3,1 m p.t. 
 
POPIS KONŠTRUKCIE MOSTA 
 Vzhľadom na charakter prekážky, navrhujeme mostný objekt ako jednopoľový. Nosná konštrukcia je integrovaná 
so spodnou stavbou, zo statického hľadiska tvorí rám. Nosná konštrukcia je tvorená nábehovým dvojtrámom, ktorý sa pri 
oporách zbieha v jednotrám a bude predopnutý dodatočne predpätými káblami. Opory sú navrhnuté ako zvislé steny 
votknuté do základových pásov a budú založené hlbinne.   
 
VYBAVENOSŤ MOSTA 
 Na moste navrhujeme  vonkajšiu  chodníkovú rímsu šírky 5m a vnútornú rímsu širky 0,40m. Konštrukcia vozovky 
na moste je navrhnutá asfaltová hrúbky 90mm. Nad krajnými oporami  navrhujeme povrchové mostné závery. Odvodnenie 
mosta bude riešené pomocou odvodňovačov. Odvodnenie bude vyústené do rieky Torysa.  
 
ZVLÁŠTNE ZARIADENIE A CUDZIE ZARIADENIA 
 Potreba stáleho zariadenia na mostnom objekte sa overí v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie. 
 
SÚVISIACE OBJEKTY STAVBY A VZŤAH K ÚZEMIU 
S výstavbou mostného objektu súvisia nasledujúce objekty:  
- 100-00 Úprava cesty I/18 - ulica Levočská 
- 103-00 Úprava chodníkov 
- 202-00 Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa  
- 320-00 Úprava potoka Vydumanec  
- 602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553, 554 
- 603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291, 292, 555 
- 604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota 
- 620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, Vl. Clementisa, Obr.Mieru 
- 625-00 Úprava trolejového vedenia 
- 650-00 Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská 
- 660-00 Preložka diaľkových telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská 
Výstavbou objektu dôjde k obmedzeniu dopravy na ceste I/18. Prístup na stavenisko mostného objektu bude z navrhovanej 
trasy. 
 
POSTUP VÝSTAVBY 

 zemné práce a vybudovanie opôr, 

 výstavba NK, 

 vybudovanie mostného zvršku, 

 dokončovacie práce  
 
NÁVRH NA SLEDOVANIE DEFORMÁCII V PRIEBEHU VÝSTAVBY A PREVÁDZKY 
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 V zmysle STN 73 6201 sa na moste s rozpätím väčším ako 20 m osadia značky na sledovanie trvalých 
deformácii. Okrem týchto značiek sa osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa bude merať prípadný 
pohyb meračských značiek. Kontrola presnosti pozorovacích bodov bude možná zo vzťažných bodov, osadených v 
blízkosti mosta po obidvoch stranách mosta tak, aby z nich bolo možné zameranie na pozorovacie body.  
 V zmysle ustanovení STN 73 6209, pre mosty s rozpätím väčším ako 18m, doporučujeme realizovať statickú 
zaťažovaciu skúšku mosta. Pre overenie výpočtovej únosnosti pilót, resp mikropilót navrhujeme vykonať zaťažovacie 
skúšky. 
 

6. 201-00 Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa  
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MOSTA 
Názov mosta : Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa 

Katastrálne územie 
Okres 
Kraj 
Uvažovaný správca mosta 
 
Nadriadený orgán správcu 
 
Spracovateľ DÚR 
Zodpovedný projektant 
 
Bod kríženia s 

: Prešov  
: Prešov 
: Prešovský samosprávny kraj 
: Slovenská správa ciest, IVSC Košice, 
  Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
   

: DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, divízia Prešov 
: Ing. Juraj Kopčák 
 
: s riekou Torysa v km 0,392 
   

Uhol kríženia : 97,5g s riekou Torysa 
    

Voľná výška pri návrhovom prietoku 
Q100 
Výška hladiny návrhového prietoku 
Q100 

: 1,42m 
 
: 4,8m 

CHARAKTERISTIKA MOSTA 
Charakteristika mosta  a/   most na ceste I. triedy 
 b/        - 
 c/   most nad riekou a chodníkom pre peších a cyklistov 
 d/   s jedným poľom 
 e/   jednopodlažný 
 f/    s hornou mostovkou  
 g/   nepohyblivý 
 h/   trvalý 
 i/    smerovo v priamej a v stúpaní 
 j/    kolmý 
 k/   s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l/    zo železobetónu 
 m/  plnostenný 
 n/   trámový 
 o/   otvorene usporiadaný 
 p/   s neobmedzenou voľnou výškou 
  
Dĺžka premostenia : 30,0 m  
Dĺžka mosta : 45,0 m 
Šikmosť mosta : kolmý 
Šírka vozovky medzi obrubami : 8,0 m 
Šírka chodníka : 5,75m  
Šírka mosta medzi zábradliami : 14,75 m 
Šírka mosta : 15,25 m 
Výška mosta : 7,87 m (nad dnom Torysy) 
Stavebná výška : 1,65m -2,29m 
Plocha mosta : 15,25*30=457,5m2   (podľa TP 07/2006) 
Zaťaženie mosta podľa : STN EN 1990 a STN EN 1991 

 
ÚČEL MOSTA A POŽIADAVKY NA JEHO UMIESTNENIE 
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 Jestvujúci mostný objekt sa nachádza ceste I/18 a premosťuje rieku Torysa a chodník pre peších a cyklistov.  
Určujúcimi požiadavkami pre návrh mostného objektu sú: 
- priestorové usporiadanie cesty I/18 
- priestorové usporiadanie chodníka pre peších 
- priestorové usporiadanie, priečny profil a navrhovaná hladina Q100 Torysy 
- účelová mapa záujmového územia 
 
CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA 
 Jestvujúci mostný objekt premosťuje koryto rieky Torysa a navrhovaný chodník pre peších a cyklistov. Na jestvujúcom 
mostnom objekte je navrhnutá zmena šírkového usporiadania a jeho rekonštrukcia.  Prevádzaná komunikácia na moste je cesta I/18 so 
šírkovým usporiadaním zodpovedajúcemu kategórii MZ 19/50. Jestvujúci mostný objekt bude zabezpečovať dopravu v smere Vranov 
nad Topľou – Poprad. Pozdĺžny sklon prevádzanej komunikácie v mieste mosta je v stúpaní  1,02% a priečny sklon je jednostranný 
1,75%. 
Dĺžka mosta a veľkosť mostného otvoru sú navrhnuté tak, aby bola premostená celá prekážka. Koryto rieky Torysa bude upravené tak, 
aby po vybudovaní konštrukcie chodníka pre peších a cyklistov, nebol zmenšený prietočný profil koryta v mieste mostov. Brehy koryta 
budú opevnené a votknuté do pozdĺžneho betónového zaisťovacieho  prahu. 
 
ÚZEMNÉ PODMIENKY 
Mostný objekt sa nachádza v intraviláne mesta Prešov. 
 V blízkosti objektu sa nachádzajú podzemné aj nadzemné inžinierske siete.  
 
GEOLOGICKÉ PODMIENKY 
Podrobný inžinierskogeologický prieskum pre rekonštrukciu cesty I. triedy I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka a most 
realizovala spoločnosť TERRA – GEO, s. r. o., Borodáčova 44, 040 17 Košice-Barca. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú 
antropogénne sedimenty, sedimenty kvartéru a podložné neogéne sedimentárne súvrstvia. Antropogénne sedimenty predstavujú 
netriedené stavebné navážky a navážky zemín.  Kvartérne sedimenty sú zastúpené fluviálnymi sedimentmi dnovej výplne aluviálnej 
nivy toku Torysy. Tie sú na báze tvorené štrkami dnovej výplne s premenlivým obsahom piesčitej frakcie. V spodnej časti ide 
o hrubozrnné, polymiktné štrky s prechodom do strednoznných štrkov s piesčitou a hlinito – piesčitou prímesou. Štrkové akumulácie sú 
prekryté povodňovými jemnozrnnými sedimentmi charakteru hlinitých pieskov s prechodom do piesčitých hlín až ílov. Podložie kvartéru 
tvoria silne zvetrané súvrstvia neogénu – karpatu, s prevahou ílovcov a prachovitých ílovcov s polohami jemnozrnných pieskovcov. 
Súvrstvia neogénu sú na styku s kvartérom silne zvetrané a majú charakter súdržných ílovitých zemín. 
Na základe výsledkov realizovaných prieskumných prác ( vrty V-1 až V-3) je možné konštatovať, že kvartérne sedimenty v danom 
území dosahujú pomerne malých hrúbok a boli overené len do hĺbky 4,6-5,3 m p.t. Povrchová vrstva súdržných zemín (pod 
antropogénnymi navážkami) bola pritom overená do hĺbky 2,0-3,1 m p.t. 
 
POPIS KONŠTRUKCIE MOSTA 
 Vzhľadom na charakter prekážky, je mostný objekt ako jednopoľový. Nosná konštrukcia je integrovaná so spodnou stavbou, 
zo statického hľadiska tvorí rám. Nosná konštrukcia je tvorená nábehovým 6-trámom. Rekonštrukcia mosta bude pozostávať zo zmeny 
šírkového usporiadania, ktorý zodpovedá polovici profilu navrhovanej kategórie. Na jestvujúcej nosnej konštrukcii je navrhnutá 
spriahujúca doska a nový mostný zvršok. Nosná konštrukcia a integrované opory budú sanované.   
 
VYBAVENOSŤ MOSTA 
 Na moste navrhujeme  vonkajšiu  chodníkovú rímsu šírky 5,75 m a vnútornú rímsu širky 1,5 m. Konštrukcia vozovky na moste 
je navrhnutá asfaltová hrúbky 90mm. Nad krajnými oporami  navrhujeme povrchové mostné závery. Odvodnenie mosta bude riešené 
pomocou odvodňovačov. Odvodnenie bude vyústené do rieky Torysa.  
 
ZVLÁŠTNE ZARIADENIE A CUDZIE ZARIADENIA 
 Potreba stáleho zariadenia na mostnom objekte sa overí v nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie. 
 
SÚVISIACE OBJEKTY STAVBY A VZŤAH K ÚZEMIU 
S výstavbou mostného objektu súvisia nasledujúce objekty:  
- 100-00 Úprava cesty I/18 - ulica Levočská 
- 103-00 Úprava chodníkov 
- 201-00 Most nad riekou Torysa 
- 320-00 Úprava potoka Vydumanec  
- 602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553, 554 
- 603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291, 292, 555 
- 604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota 
- 620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, Vl. Clementisa, Obr.Mieru 
- 625-00 Úprava trolejového vedenia 
- 650-00 Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská 
- 660-00 Preložka diaľkových telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská 
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Výstavbou objektu dôjde k obmedzeniu dopravy na ceste I/18. Prístup na stavenisko mostného objektu bude z navrhovanej trasy. 
POSTUP VÝSTAVBY 

 odstranenie jestvujúceho zvršku, 

 výstavba spriahujúcej dosky, 

 vybudovanie mostného zvršku, 

 dokončovacie práce  
 
NÁVRH NA SLEDOVANIE DEFORMÁCII V PRIEBEHU VÝSTAVBY A PREVÁDZKY 
 V zmysle STN 73 6201 sa na moste s rozpätím väčším ako 20 m osadia značky na sledovanie trvalých deformácii. Okrem 
týchto značiek sa osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa bude merať prípadný pohyb meračských značiek. 
Kontrola presnosti pozorovacích bodov bude možná zo vzťažných bodov, osadených v blízkosti mosta po obidvoch stranách mosta tak, 
aby z nich bolo možné zameranie na pozorovacie body.  
 Na mostnom objekte nedoporučujeme realizovať statickú zaťažovaciu skúšku mosta.  
 

203-00  Lávka nad križovatkou ulíc Levočska - Obrancov mieru 
 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MOSTA 
Názov mosta : Lávka nad križovatkou ulíc Levočská - Obrancov mieru 

Katastrálne územie 
Okres 
Kraj 
Uvažovaný správca mosta 
 
Spracovateľ DÚR 
Zodpovedný projektant 
 
Bod kríženia s 

: Prešov  
: Prešov 
: Prešovský samosprávny kraj 
: mesto Prešov 
   
: DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, divízia Prešov 
: Ing. Juraj Kopčák 
 
: s cestou I/18 v km 0,183 87 
   

Uhol kríženia : 100,0g  
    

Výška priechodového prierezu : 5,2m + min.0,4m (rezerva pre trolejbusové troleje) 
CHARAKTERISTIKA MOSTA 
Charakteristika mosta  a/   most na chodníkoch pre peších a cyklistov 
 b/        - 
 c/   most nad ulicou Obrancov mieru a Levočskou ulicou 
 d/   s 15-timi poľami 
 e/   jednopodlažný 
 f/    s hornou a dolnou mostovkou  
 g/   nepohyblivý 
 h/   trvalý 
 i/    smerovo v priamej, v oblúku a výškovo v stúpaní 
 j/    kolmý 
 k/   s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l/    z ocele a železobetónu 
 m/  plnostenný a priehradový 
 n/   doskový a oblúkový 
 o/   otvorene usporiadaný 
 p/   s neobmedzenou voľnou výškou 
  
Dĺžka mosta – časť A 
Dĺžka mosta – časť B 
Dĺžka mosta – časť C 
Dĺžka premostenia 

:145m 
:142,7m 
:142,4 
: 2x32,6m v hlavných poliach na lávkach  

Šírka chodníka : 3,0 – 4,0m  
Výška mosta : 6,1 m (nad cestou I/18) 

ÚČEL MOSTA A POŽIADAVKY NA JEHO UMIESTNENIE 



I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most (DSZ, DÚR)      49/64 
B-Technická správa 

 
 Navrhovaný mostný objekt sa nachádza na chodníkoch pre peších a cyklistov a premosťuje ulicu Obrancov mieru 
a Levočskú ulicu.  
Určujúcimi požiadavkami pre návrh mostného objektu sú: 
- priestorové usporiadanie cesty I/18 
- priestorové usporiadanie chodníka pre peších 
- účelová mapa záujmového územia 
 
CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANÁ KOMUNIKÁCIA 
 Navrhovaná lávka prevádza cyklistov a peších cez ulicu Obrancov mieru a Levočskú ulicu. Napojenie jestvujúce 
infraštruktúry na lávky je zabezpečené cez železobetónové rampy pre bezbariérový prístup a pomocou schodísk. 
Dĺžka mosta a veľkosť mostného otvoru sú navrhnuté tak, aby bola premostená celá prekážka. 
 
ÚZEMNÉ PODMIENKY 
Mostný objekt sa nachádza v intraviláne mesta Prešov. 
 V blízkosti objektu sa nachádzajú podzemné aj nadzemné inžinierske siete.  
GEOLOGICKÉ PODMIENKY 
Podrobný inžinierskogeologický prieskum pre rekonštrukciu cesty I. triedy I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru 
križovatka a most realizovala spoločnosť TERRA – GEO, s. r. o., Borodáčova 44, 040 17 Košice-Barca. Na geologickej 
stavbe územia sa podieľajú antropogénne sedimenty, sedimenty kvartéru a podložné neogéne sedimentárne súvrstvia. 
Antropogénne sedimenty predstavujú netriedené stavebné navážky a navážky zemín.  Kvartérne sedimenty sú zastúpené 
fluviálnymi sedimentmi dnovej výplne aluviálnej nivy toku Torysy. Tie sú na báze tvorené štrkami dnovej výplne 
s premenlivým obsahom piesčitej frakcie. V spodnej časti ide o hrubozrnné, polymiktné štrky s prechodom do 
strednoznných štrkov s piesčitou a hlinito – piesčitou prímesou. Štrkové akumulácie sú prekryté povodňovými 
jemnozrnnými sedimentmi charakteru hlinitých pieskov s prechodom do piesčitých hlín až ílov. Podložie kvartéru tvoria 
silne zvetrané súvrstvia neogénu – karpatu, s prevahou ílovcov a prachovitých ílovcov s polohami jemnozrnných 
pieskovcov. Súvrstvia neogénu sú na styku s kvartérom silne zvetrané a majú charakter súdržných ílovitých zemín. 
Na základe výsledkov realizovaných prieskumných prác ( vrty V-1 až V-3) je možné konštatovať, že kvartérne sedimenty 
v danom území dosahujú pomerne malých hrúbok a boli overené len do hĺbky 4,6-5,3 m p.t. Povrchová vrstva súdržných 
zemín (pod antropogénnymi navážkami) bola pritom overená do hĺbky 2,0-3,1 m p.t. 
 
POPIS KONŠTRUKCIE MOSTA 
 Nad ulicami Levočská a Obrancov mieru sú navrhnuté lávky, ktoré vzájomne napájajú chodník na pravej strane 
Levočskej ulice od rieky Torysa, chodník na ľavej strane ulice Obrancov mieru a priestor pred obchodným domom Kaufland 
na ulici Vl. Clementisa.  
Premostenie dopravného priestoru ulíc Levočskej a Obrancov mieru je navrhnuté z oceľových lávok, ktoré sa stretávajú 
v ostrovčeku projektovanej križovaty. Konštrukcia lávok nad ulicami Levočská a Obrancov mieru je tvorená z oceľových 
oblúkových konštrukcií. Napojenie pešej a cyklistickej dopravy na lávky je zabezpečené železobetónovými rampami 
a železobetónovými schodištiami.  
 Oceľové lávky sú tvorené oceľovým oblúkom situovaným v strede lávky (v priečnom smere), ktorý je integrovaný 
s mostovkou. Mostovka je zavesená na oblúku prostredníctvom závesov. V priečnom smere budú oceľové priečniky 
spriahnuté so železobetónovou doskou. Konštrukcia oceľových lávok, umožňuje ich položenie na podpery vcelku, tak, aby 
bol minimalizovaný vplyv výstavby na dopravu.  
 
VYBAVENOSŤ MOSTA 
 Odvodnenie mosta bude riešené pomocou odvodňovacích žľabov. Odvodnenie bude vyústené do kanalizácie.  
 
SÚVISIACE OBJEKTY STAVBY A VZŤAH K ÚZEMIU 
S výstavbou mostného objektu súvisia nasledujúce objekty:  
- 100-00 Úprava cesty I/18 - ulica Levočská 
- 103-00 Úprava chodníkov 
- 620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, Vl. Clementisa, Obr.Mieru 
- 625-00 Úprava trolejového vedenia 
Výstavbou objektu dôjde k obmedzeniu dopravy na uliciach Levočská a Obrancov mieru v čase osádzania oceľovej 
konštrukcie lávok na podpery a k obmedzeniu peších počas výstavby železobetónových rámp.  Prístup na stavenisko 
mostného objektu bude z navrhovanej trasy. 
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POSTUP VÝSTAVBY 

 zemné práce a vybudovanie spodnej stavby 

 výstavba spodnej stavby a rámp, 

 osadenie oceľových oblúkových lávok, 

 dokončovacie práce  
 

7. 320-00 Úprava potoka Vydumanec 
V rámci rekonštrukcie križovatky dôjde aj k rozšíreniu cesty I/18 v úseku od križovatky s ulicou Obrancov mieru po 

križovatku s ulicou Záhradná. V tomto úseku pred jestvujúcim mostným objektom je pod cestou I/18 priepustom prevedený 
potok Vydumanec a otvoreným korytom je vyústený do rieky Torysa. V rámci úpravy potoka bude jestvujúci priepust 
predĺžený pod budúci pravý jazdný pás cesty I/18 a koryto potoka preložené do predĺženého priepustu z rámových 
železobetónových prefabrikátov IZM 23/10 (3400 x 1900) až po vyústenie do rieky Torysa. 
Celková úprava potoka Vydumanec bude cca 60 m. 
 

8. 401-00 Úprava cestnej svetelne signalizácie 
V rámci rekonštrukcie križovatky dôjde k zvýšeniu počtu jazdných pruhov na ramenách križovatky: 

- Ulica Levočská – smer Vranov nad Topľou – Poprad - z troch na štyri (dva jezdné pruhy pre priamy smer (smer 
Poprad, jeden jazdý pruh pre odbočenie vľavo (smer Košice), jeden jazdný pruh pre odbočenie vpravo (smer Sídlisko 
III) 

- Ulica Vlada Clementisa – z dvoch na štyri (dva jazdné pruhu pre odbočenie vľavo (smer Vranov nad Topľou, dva 
jazdné pruhy pre priamy smer (smer Košice)) 

- Ulica Obrancov mieru – z dvoch na štyri (dva jazdné pruhy pre odbočenie vľavo (smer Poprad), jeden jazdný pruh pre 
priamy smer (smer Sídlisko III), jeden jazdný pruh pre odbočenie vpravo (smer Vranov nad Topľou)   

 
Zvýšením počtu jazdných pruhov, rozšírením dotknutých komunikácií a úpravou deliacich ostrovčekov dôjde k zmene 
organizácie dopravy v križovatke čo si vyžaduje úpravu cestnej svetelnej signalizácie (CSS) a káblových rozvodov CSS..  
Úprava CSS zahŕňa demontáž jestvujúcich signalizačných stožiarov s návestidlami vrátane káblového rozvodu CSS.  Nové 

návestidlá pre vozidlá budú 3-komorové 300mm. Nové návestidlá budú osadené na signalizačné žiarovo zinkované 
stožiare nadzemnej výšky 6m s výložníkmi dĺžky 6m umiestnené v novozriadených ostrovčekoch križovatky a na hranici 
križovatky.  
Káblové vedenie k novým signalizačným stožiarom a majákom bude prevedené káblami CYKY, pod komunikáciou bude 

uložené v  rúre HDPE110 + rezerva, s min. krytím 1m (preklenutie vetiev križovatky sa prevedie riadeným pretlakom), vo 
voľnom teréne bude uložené v pieskovom lôžku hrúbky 10cm s min. krytím 1m s mechanickou ochranou HDPE doskami. 
V celej dĺžke trasy káblových rozvodov CSS bude na dne ryhy umiestnený pás FeZn 30x4 (ochranný vodič pospájania), na 
ktorý sa pripoja všetky signalizačné stožiare. 
V križovatke budú osadené presvetlené pružné deformovateľné majáky so symbolikou Prikázaný smer obchádzania. 
Ovládanie CSS zostane pôvodné z jestvujúceho rozvádzača CSS s jestvujúcim radičom CSS. Napojenie rozvádzača CSS 
na el. energiu zostane pôvodné.  
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka rozvodov CSS bude cca 200m. 
 

9. 501-00 Úprava cestnej kanalizácie 
Objekt zahŕňa úpravu polohy jestvujúcich vpustov, upravu napojení jestvujúcich vpustov a nových odvodňovacích prvkov 
do jestvujúcej kanalizácie, výmenu a výškovú úpravu jestvjúcich kanalizačných poklopov jestvujúcej kanalizácie 
 

10. 502-00 Úprava jednotnej kanalizácie 
V úseku cesty I/18 v mieste križovatky Levočská – Obrancov mieru z dôvodu rekonštrukcie križovatky vyplýva potreba 

úpravy jednotnej kanalizácie.  
Konštrukčné riešenie: 
Navrhujeme úpravu 10 ks narušených jestvujúcich vstupov do  kanalizačných šácht. Nové vstupy budú osadené na úroveň 
novej nivelety vozovky. 
Pri úprave navrhujeme nasledovné prvky šácht : - prechodová skruž TBS, prstence a liatinový kanalizačný poklop. 

 
11. 503-00 Preložka vodovodu DN200 

V mieste križovatky Levočská – Obrancov mieru cesty I/18 dochádza ku križovaniu komunikácie s jestvujúcim 

vodovodným potrubím DN/ID 200 - vodovod pitnej vody. Potrubie je vytvorené z liatinových rúr. 
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V mieste stretu (súbeh a 2xkrižovanie) rekonštrukcie úseku cesty I/18 s jestvujúcim vodovodným potrubím vodovodu mesta 

Prešov navrhujeme zrealizovať preložku vodovodného potrubia DN/ID 200 v dvoch úsekoch. Preložka potrubia pozostáva 

z:  

1. výstavby novej trasy potrubia v mieste križovatky 

2. zriadenie armatúrnych šácht na potrubí DN/ID 200 

3. prepojenie preložky vodovodného potrubia DN/ID 200 s jestvujúcimi potrubia DN/ID 100, 150 a 500  

Konštrukčné riešenie : 

Celková dĺžka preložky a prepojenia jestvujúceho vodovodu je 325,0 m. 

Navrhovaná trasa preložky potrubia DN/ID 200 je v dĺžke 195,0 m – 1. úsek a v dĺžke 55,0 m – 2. úsek. Trasa preložky 

potrubia je vedená tak, aby viedla vedľa navrhovanej križovatky a križovala cestu kolmo na jej os. Zrealizuje sa z rúr 

materiálu tvárna liatina profilu DN/ID 200 mm.   

Potrubie (1.usek) v mieste križovania s ul. Obrancov mieru bude uložené v oceľovej chráničke DN/ID 500 mm. Chránička je 

v dĺžke 21,0 m. Potrubie v chráničke je uložené pomocou klzných objímok. 

Potrubie (2.usek) v mieste križovania s ul. Levočská bude uložené v oceľovej chráničke DN/ID 500 mm. Chránička je 

v dĺžke 27,0 m. Potrubie v chráničke je uložené pomocou klzných objímok. 

Obidve križovania budú zrealizované pretláčaním. 

Na trase oboch úsekov budú osadené armatúrne šachty. Armatúrna šachta sa zrealizuje zo železobetónu 

z prefabrikovaným stropom.  

Potrubie (2.usek) bude prepojené s jestvujúcim potrubím DN/ID 100 mm prepojom DN/ID 100 v dĺžke 35,0 m, s jestvujúcim 

potrubím DN/ID 150 mm prepojom DN/ID 150 v dĺžke 30,0 m a s jestvujúcim potrubím DN/ID 500 mm prepojom DN/ID 200 

v dĺžke 10,0 m.  

Zemné práce sa budú prevádzať podľa STN 73 3050. Na trase prepojov DN/ID 100 a 150 je osadená armatúrna šachta, 

v ktorej bude umiestnený vodomer a redukčný ventil.   

Pri križovaní resp. súbehu dodržať bezpečnostné a dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005. 

 
12. 503-00 Úprava horúcovodu 
Existujúci vykurovací rozvod  prichádza do kolízie s navrhovaným rozšírením štátnej cesty I/18, ako aj na ulici 

Obrancov mieru smer Košice a za svetelnou križovatkou  na  ulici Vlada Clementisa. 
V mieste križovania štátnej cesty I/18 bude preložka ÚK spočívať v novom pretlaku pod cestou a ďalej bude pokračovať 
rozvod v súbehu s cestou v zeleni až po komunikáciu ulica Obrancou mieru. Križovanie rozvodu ÚK s touto komunikáciou 
je navrhnuté ako pretlak pod cestou. Za pretlakom potrubie pokračuje v asfaltovom chodníku . Preložka rozvodu ÚK bude 
ukončená napojením na existujúci rozvod ÚK v zeleni za navrhovaným bezbarierovým chodníkom.  V mieste rozšírenia 
cesty na ulici Clementisa budú existujúce potrubia uložené v chráničke – predĺženie chráničky pod komunikáciou v dĺžke 
cca 10m. 
Z preložky rozvodu ÚK (hlavný napájač) budú zhotovené nové odbočky pre napojenie existujúceho rozvodu, ktorým je 
vedené vykurovacie médium na prípravu tepla a teplej vody v jednotlivých objektoch.   
Konštrukčné riešenie preložky potrubia  
Navrhovaná preložka potrubného rozvodu je v dĺžke cca 470 m. Stavba sa bude realizovať v súlade so zákonom o 
energetike 656/2004 Z.z. a so zákonom o tepelnej energetike 657/2004. 
Navrhovaná trasa potrubného rozvodu je líniová stavba, ktorá je osadená na území mesta Prešov. Trasa nového rozvodu 
bola navrhnutá tak, aby sa znížilo riziko kolízie s  inžinierskymi sieťami. Trasa vykurovacieho rozvodu je vedená vo 
verejnom priestranstve bezkánalovým podzemným vedením z predizolovaných potrubí s 1x zosilnenou izoláciou. 
V úsekoch, kde je potrubný rozvod navrhovaný vo voľnom výkope, je potrebné vykonať pred samotnými zemnými prácami 
sondy, aby sa predišlo prekopaniu inžinierskych sietí. 
Pretlaky pod komunikáciami 
V mieste križovania vykurovacieho rozvodu s komunikáciou na ulici Levočská I/18 v dĺžke 24m a Obrancov mieru smer 
Košice v dĺžke 23m budú zhotovené pretlaky podľa požiadaviek správcov.  Pretlaky popod cestnú komunikáciu budú 
spočívať v pretlačení potrubia príslušnej dimenzie a následne zasunutí vykurovacieho potrubia, ktoré bude vystredené 
v ochrannom potrubí. Na začiatku pretlaku bude zhotovená montážna – štartovacia jama na jednotlivých pretlakoch. Na 
konci pretlaku bude zhotovená výbehová jama. Detailne riešenie týchto pretlakov bude riešené v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie. 
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13. 550-00 Úprava horúcovodu 
Existujúci vykurovací rozvod  prichádza do kolízie s navrhovaným rozšírením štátnej cesty I/18, ako aj na ulici 

Obrancov mieru smer Košice a za svetelnou križovatkou  na  ulici Clementisa. 
V mieste križovania štátnej cesty I/18 bude preložka ÚK spočívať v novom pretlaku pod cestou a ďalej bude pokračovať 
rozvod v súbehu s cestou v zeleni až po komunikáciu ulica Obrancou mieru. Križovanie rozvodu ÚK s touto komunikáciou 
je navrhnuté ako pretlak pod cestou. Za pretlakom potrubie pokračuje v asfaltovom chodníku . Preložka rozvodu ÚK bude 
ukončená napojením na existujúci rozvod ÚK v zeleni za navrhovaným bezbarierovým chodníkom.  V mieste rozšírenia 
cesty na ulici Clementisa budú existujúce potrubia uložené v chráničke –predĺženie chráničky pod komunikáciou v dĺžke 
cca 10m. 
Z preložky rozvodu ÚK (hlavný napájač) budú zhotovené nové odbočky pre napojenie existujúceho rozvodu, ktorým je 
vedené vykurovacie médium na prípravu tepla a teplej vody v jednotlivých objektoch.   
Konštrukčné riešenie preložky potrubia  
Navrhovaná preložka potrubného rozvodu je v dĺžke cca 470 m. Stavba sa bude realizovať v súlade so zákonom o 
energetike 656/2004 Z.z. a so zákonom o tepelnej energetike 657/2004. 
Navrhovaná trasa potrubného rozvodu je líniová stavba, ktorá je osadená na území mesta Prešov. Trasa nového rozvodu 
bola navrhnutá tak, aby sa znížilo riziko kolízie s  inžinierskymi sieťami. Trasa vykurovacieho rozvodu je vedená vo 
verejnom priestranstve bezkánalovým podzemným vedením z predizolovaných potrubí s 1x zosilnenou izoláciou. 
V úsekoch, kde je potrubný rozvod navrhovaný vo voľnom výkope, je potrebné vykonať pred samotnými zemnými prácami 
sondy, aby sa predišlo prekopaniu inžinierskych sietí. 
Pretlaky pod komunikáciami 
V mieste križovania vykurovacieho rozvodu s komunikáciou na ulici Levočská I/18 v dĺžke 24m a Obrancov mieru smer 
Košice v dĺžke 23m budú zhotovené pretlaky podľa požiadaviek správcov.  Pretlaky popod cestnú komunikáciu budú 
spočívať v pretlačení potrubia príslušnej dimenzie a následne zasunutí vykurovacieho potrubia, ktoré bude vystredené 
v ochrannom potrubí. Na začiatku pretlaku bude zhotovená montážna – štartovacia jama na jednotlivých pretlakoch. Na 
konci pretlaku bude zhotovená výbehová jama. Detailne riešenie týchto pretlakov bude riešené v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie. 
 

14. 601-00 Preložka VN-22kV vonkajšieho vedenia linky č.554, a vonkajšej VN-22kV prípojky pre TS Miklanek 
Správca objektu:   VSD, a.s. 
Napäťová sústava vedenia: 3 AC 50Hz 22kV 
Označenie vedenia:  VN-22kV linka č. 554, VN-22kV prípojka pre TS Levočská-Miklanek  
Typ vodičov:   2x 3x AlFe 70/11-1mm2 
 
Navrhované rozšírenie cesty I/18 na ul. Levočská s výstavbou nového mosta cez rieku Torysa na pravej strane od 
jestvujúceho mosta (smer VT) zasahuje do podperného bodu (priehradového stožiara) vonkajšieho VN-22kV vedenia  linky 
č. 554 a VN-22kV prípojky pre TS Levočská-Miklanek (2x 3x AlFe70/11-1mm2) zo spínacej stanice SS0586-01 Prešov 
Poľná. Vonkajšie vedenie je preto potrebné preložiť a upraviť. 
Úprava vedenia bude zahŕňať demontáž 1ks priehradového stožiara a v preložke dvojitého vedenia na nový priehradový 
stožiar mimo stavebné práce na moste a rozšírení cesty I/18. Preložený stožiar bude vyzbrojený dvojitými kotevnými 
izolátorovými závesmi. Preložené vedenie bude tej istej dimenzie ako jestvujúce (2x 3x AlFe 70/11-1mm2) s min. 
podchodnou výškou vodičov nad komunikáciou 6,60 m (podľa STN EN 50 423-1).  
Dĺžka preložky vonkajšieho vedenia bude cca 100 m. 

 
15. 602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553, 554 

Správca objektu:   VSD, a.s. 
Napäťová sústava vedenia: 3 AC 50Hz 22kV  
Označenie vedenia:  VN-22kV linka č.V-334 – 1x 22-ANKTOYPV 3x185mm2 
    VN-22kV linka č.V-552 – 3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2 
    VN-22kV linka č.V-553 - 3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2 
    VN-22kV linka č.V-554 - 3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2 
Navrhované rozšírenie cesty I/18 na ul. Levočská s výstavbou nového mosta cez rieku Torysa zasiahne trasu káblových 
VN-22kV liniek č. V-334, V-552, V-553, V-554 v úseku výstavby nového mosta cez rieku Torysa. Káblové vedenia 
vychádzajú zo spínacej stanice SS0586-01 Prešov-Poľná. Káblové vedenia VN je preto potrebné preložiť do novej polohy 
a upraviť. 
Úprava vedení bude zahŕňať preloženie trasy vedenia mimo stavebné práce na moste a rozšírení cesty I/18. 
Jestvujúca trasa liniek č. V-334, V-552, V-553 je vedená v rímse mosta na pravej strane (v smere Vranov nad Topľou). 
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Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia mostných ríms preto bude potrebné vybudovať dočasnú chráničku pri demontáži 
starej rímsy mosta. Po výstavbe nového mosta sa káblová trasa preloží do novej polohy a bude uložená v rímse nového 

mosta na pravej strane (v smere VT), v ktorej sa vybudujú chráničky z rúr HDPE110, do ktorých sa zatiahnu preložené 
VN káble.  
Jestvujúca trasa káblového vedenia linky č. V-554 sa preloží do novej polohy mimo stavebné práce bez prerušenia. 
Práce na preložke káblových vedení budú prebiehať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zapnutie vedení sa zabezpečí v 
koordinácii s úsekom prevádzky VSD,a.s.. Preložené vedenie liniek č. V-552, V-553 bude tvorené jestvujúcimi typmi 
káblov, linka č. V-334 sa preruší a po preložke sa spojí poruchovou spojkou. Pod spevnenými plochami budú vedenia 
uložené v obetónovaných rúrach HDPEɸ160 s jednou rezervou, s min. krytím 1m a s mechanickou ochranou HDPE 
doskami. Vo voľnom teréne budú vedenia uložené v pieskovom lôžku s min. krytím 1m s mechanickou ochranou HDPE 
doskami. Križovanie káblového vedenia s komunikáciou, miesta spojok, ako aj lomové body trasy budú označené 
kameňom na označenie káblovej trasy. 
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
So vzniknutým nebezpečným odpadom (olejové káble s papierovou izoláciou) sa bude zaobchádzať v zmysle Zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch. 
Celková dĺžka preložky káblových vedení bude cca 200m. 
 

16. 603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291, 292, 555 
Správca objektu:   VSD, a.s. 
Napäťová sústava vedenia: 3 AC 50Hz 22kV  
Označenie vedenia:  VN-22kV linka č.V-291 – 3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2 
    VN-22kV linka č.V-292 – 3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2 
    VN-22kV linka č.V-555 - 1x 22-ANKTOYPV 3x240mm2 
Navrhované rozšírenie cesty na ul. Levočská a na ul. Clementisova zasiahne trasu káblových VN-22kV liniek č. V291, V-
292 a V-555. Káblové vedenia VN je preto potrebné preložiť do novej polohy a upraviť. 
Úprava vedení bude zahŕňať preloženie trasy vedenia mimo stavebné práce na rozšírení jazdných pruhov cesty na ul. 
Levočská.  
Pri križovaní liniek s cestou ul. Levočská je potrebné predĺžiť chráničku popod cestu v dĺžke 5m. Pod navrhovaným 
nadjazdom na lávku pre chodcov je potrebné preloženú trasy ochrániť, vložením káblov do betónových žľabov v dĺžke 
10m. Káblová trasa sa preloží do novej polohy bez prerušenia. 
Práce na preložke káblových vedení budú prebiehať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zapnutie vedení sa zabezpečí v 
koordinácii s úsekom prevádzky VSD,a.s.. 
Preložené káblové vedenie bude pod komunikáciou uložené v obetónovaných betónových žľaboch s min. krytím 1m. 
Križovanie káblového vedenia s komunikáciou, ako aj lomové body trasy budú označené kameňom na označenie káblovej 
trasy.  
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
So vzniknutým nebezpečným odpadom (olejové káble s papierovou izoláciou) sa bude zaobchádzať v zmysle Zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch. 
Celková dĺžka preložky káblových vedení bude cca 120m. 
 

17. 604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota 
Správca objektu:   COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo 
Napäťová sústava vedenia: 3 AC 50Hz 22kV  
Označenie vedenia:  VN-22kV linka č.V-555 - 1x 22-ANKTOYPV 3x240mm2 

Navrhované rozšírenie cesty na ul. Levočská zasiahne trasu káblovej VN-22kV linky č. V-555, ktorá je v správe 
COOP Jednota a ktorá je vedená v súbehu s linkami č. V-291, V-292. Káblové vedenia VN je preto potrebné preložiť do 
novej polohy a upraviť. 
Úprava vedení bude zahŕňať preloženie trasy vedenia mimo stavebné práce na rozšírení jazdných pruhov cesty na ul. 
Levočská.  
Pri križovaní liniek s cestou ul. Levočská je potrebné predĺžiť chráničku popod cestu v dĺžke 5m. Pod navrhovaným 
nadjazdom na lávku pre chodcov je potrebné preloženú trasy ochrániť, vložením káblov do betónových žľabov v dĺžke 
10m. Káblová trasa sa preloží do novej polohy bez prerušenia. 
Práce na preložke káblových vedení budú prebiehať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zapnutie vedení sa zabezpečí v 
koordinácii s úsekom prevádzky VSD,a.s.. 
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Preložené káblové vedenie bude pod komunikáciou uložené v obetónovaných betónových žľaboch s min. krytím 1m. 
Križovanie káblového vedenia s komunikáciou, ako aj lomové body trasy budú označené kameňom na označenie káblovej 
trasy.  
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
So vzniknutým nebezpečným odpadom (olejové káble s papierovou izoláciou) sa bude zaobchádzať v zmysle Zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch. 
Celková dĺžka preložky káblových vedení bude cca 100 m. 

 
18. 605-00 Ochrana VN-22kV káblového vedenia linky č. 550 na ul. Obrancov Mieru 

Správca objektu:   VSD, a.s. 
Napäťová sústava vedenia: 3 AC 50Hz 22kV  
Označenie vedenia:  VN-22kV linka č.V-550 - 1x 22-ANKTOYPV 3x185mm2 

Navrhované rozšírenie cesty na ul. Obrancov Mieru zasiahne trasu káblovej VN-22kV linky č. V-550. Káblové 
vedenie VN je preto potrebné uložiť pod komunikáciou do betónových žľabov v dĺžke 10m. 
Káblová trasa sa vysonduje, odkope a uloží do betónových žľabov s min. krytím 1m. Križovanie káblového vedenia 
s komunikáciou, ako aj lomové body trasy budú označené kameňom na označenie káblovej trasy. 
Práce na preložke káblových vedení budú prebiehať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zapnutie vedení sa zabezpečí v 
koordinácii s úsekom prevádzky VSD,a.s.. 
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka ochrany káblových vedení bude cca 10 m. 
 

19. 610-00 Ochrana NN káblových vedení VSD z TS Miklanek na ul. Levočská 
Správca objektu:   VSD, a.s. 
Napäťová sústava vedenia: 3 PEN AC 50Hz 400/230V/TN-C  
Označenie vedenia:  2x 1-AYKY-J 3x240+120mm2 v správe VSD, a.s. 
    1x 1-AYKY-J 3x120+70mm2 v správe Brahama  

Navrhované rozšírenie cesty na ul. Levočská zasiahne trasu NN káblových rozvodov z trafostanice TS Levočská-
Miklanek na opačnú stranu cesty. Káblovú trasy NN vedení je preto potrebné pod navrhovanou  komunikáciou ochrániť 
uložením do betónových žľabov. 
Káblová trasa sa vysonduje, odkope a uloží do betónových žľabov s min. krytím 1m. Križovanie káblového vedenia 
s komunikáciou bude označené kameňom na označenie káblovej trasy. 
Práce na preložke káblových vedení budú prebiehať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zapnutie vedení sa zabezpečí v 
koordinácii s úsekom prevádzky VSD,a.s.. 
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka ochrany káblových vedení bude cca 15m. 
 

20. 611-00 Ochrana NN káblových vedení VSD na ul. Obrancov Mieru  
Správca objektu:   VSD, a.s. 
Napäťová sústava vedenia: 3 PEN AC 50Hz 400/230V/TN-C 
Označenie vedenia:  3x 1-NAYY-J 4x150mm2 
    3x 1-AYKY-J 3x120+70mm2 

Navrhované rozšírenie cesty na ul. Obr. mieru zasiahne trasu NN káblových rozvodov v dvoch úsekoch. Káblové 
trasy NN vedení je preto potrebné pod navrhovanou  komunikáciou ochrániť uložením do betónových žľabov. 
Káblové trasy sa vysondujú, odkopú a uložia do betónových žľabov s min. krytím 1m. Križovanie káblového vedenia 
s komunikáciou bude označené kameňom na označenie káblovej trasy. 
Práce na preložke káblových vedení budú prebiehať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zapnutie vedení sa zabezpečí v 
koordinácii s úsekom prevádzky VSD,a.s.. 
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka ochrany káblových vedení v oboch úsekoch bude 2x 10m. 
 

21. 612-00 Ochrana NN káblových vedení Brahama na ul. Levočská  
Správca objektu:  Penzión BRAHAMA 
Označenie vedenia:  2x 1-AYKY-J 3x240+120mm2 v správe VSD, a.s. 
    1x 1-AYKY-J 3x120+70mm2 v správe Brahama  
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Navrhované rozšírenie cesty na ul. Levočská zasiahne trasu NN káblových rozvodov z trafostanice TS Levočská-

Miklanek napájajúcej penzión Brahama. Káblovú trasy NN vedení je preto potrebné pod navrhovanou  komunikáciou 
ochrániť uložením do betónových žľabov. 
Káblová trasa sa vysonduje, odkope a uloží do betónových žľabov s min. krytím 1m. Križovanie káblového vedenia 
s komunikáciou bude označené kameňom na označenie káblovej trasy. 
Práce na preložke káblových vedení budú prebiehať v beznapäťovom stave. Vypnutie a zapnutie vedení sa zabezpečí v 
koordinácii s úsekom prevádzky VSD,a.s.. 
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka ochrany káblových vedení bude cca 15m. 

22. 620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, Vl. Clementisa, Obr.Mieru 
Na vybrané trakčné stožiare navrhujeme na nové jednoramenné, dvojramenné resp. trojramenné výložníky 

nainštalovať výbojkové svietidla príslušného výkonu stanoveného na základe výpočtu tak aby spĺňali podmienky STN 36 
osvetlenie komunikácii. 
Jednotlivé trakčné stožiare, na ktorých budú svietidla je potrebné vyzbrojiť izolovanou poistkovou svorkovnicou vo vnútri 
stožiara. Od svorkovnice k svietidlám navrhujeme uložiť vodiče CYKY 3Cx2,5mm2. Celá elektrovýzbroj musí mať izolačnú 
hladinu nad 750V.  
Všetky napájacie káble k stožiarom navrhujeme nové od RVO. Káble dimenzie AYKY 4x35mm2 budú uložené vo výkopoch 
spolu so zemniacím pásom FeZn 30x4mm. 
Základné technické údaje: 
1. Rozvodné siete:  3/PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S 
    1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S 
2. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41 : 
- Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411 
 - Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 
  Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41: 
             - A.1 Základná izolácia živých častí 
 - A.2 Zábrany alebo kryty 
  Podľa prílohy B STN 33 2000-4-41: 
             - Prekážky a umiestnenie mimo dosahu 
 - Ochrana pri poruche (ochrana pre nepriamym dotykom): 
  - Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1 
  - Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2 
Prostredie : podľa protokolu - 4.1.1 - vonkajšie nechránené pred dažďom 
Druh vedenia : kábelové 
 

23. 625-00 Úprava trolejového vedenia 
Základné technické údaje: 
Sústava :  2 DC 600V  
Ochrana pred úrazom el. prúdom (v sieti 2 DC 600V): 
 Ochrana pred dotykom živých častí:  
  - ochrana vzdušnými vzdialenosťami (ochrana polohou) STN EN 50122-1 čl. 4.1.2 
 Ochrana pred dotykom neživých častí: 
  - uzemnenie (ukoľajenie) trakčnej siete STN EN 50122-1 čl.4.2.2.2, 4.2.2.3 (len električka) 
  - ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN    EN 50122-1 čl. 4.2.3 
Prostredie :    podľa protokolu 
Prostredie :       podľa protokolu 
Druh vedenia :      pružné – kompenzované  
Prierez trolejového vodiča trolejbus:    2 x Cu 100 mm2 

Dovolené namáhanie trolej. vodiča trolejbus: 2x15 kN 
Technické riešenie: 
Zmena v dopravnom riešení Levočskej ulice vyvoláva nové riešenie trolejového vedenia trolejbusovej dopravy v Prešove. 
V celej stavbe dochádza k zmene polohy trolejovej stopy. Rozšírenie komunikácie priamo koliduje s trakčnými stožiarmi. 
Na vyššie uvedených skutočnostiach je založený návrh nového trolejového vedenia v rámci celej stavby. Navrhované 
riešenie rozdelíme do nasledovných časti: 
Trolejové vedenie: 
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Nové trolejové vedenie navrhujeme riešiť vodičom Cu 100mm2 ako vedenie pružne kompenzované podvesené na 
priamych prevesoch. Na existujúce trolejové vedenie budú pripojené pomocou prúdových trolejových svoriek. Trolejové 
vedenie bude kotvené na prevesy pomocou štandardných armatúr. 
Trakčné stožiare: 
Kotvenie trolejových stôp a prevesov bude riešené na nových trakčných stožiaroch v počte 60ks. Trakčné stožiare 
navrhujeme oceľové rúrové min. výšky 10,5m. Tieto budú votknuté do hranolového betónového základu. Betónové základy 
musia rešpektovať vrcholové namáhanie stožiarov a nostnosť zeminy. Vrcholové zaťaženie stožiarov bude predmetom 
statického výpočtu v ďalších stupňoch PD. 
Výhybky, kríženia: 
Nová poloha trolejovej stopy si vyžiada aj novú polohu a typ výhybiek a krížení trolejového vedenia. V rámci stavby 
uvažujeme s 3ks elektrických ťahových výhybiek, ktoré budú diaľkovo ovládané z trolejbusov. Súčasťou riešenia sú aj tri 
nové zjazdné výhybky ťahové bez DO. V rámci kríženia trolejových stôp v križovatke navrhujeme inštalovať tri nové 
kríženia príslušných uhlov. Všetky vyššie uvedené zariadenia budú ukotvené podvesmi na nových prevesoch, ktoré budú 
uchytené na nových stožiaroch. Do výhybiek musí byť kompatibilné s vysielačmi DO, ktoré sú nainštalované vo vozidlách.  
Napájače a úsekové deliče: 
Výstavbou nových trakčných stožiarov sú dotknuté aj existujúce napájacie body trolejového vedenia a úsekové deliče. 
Poloha napájačov a UD ostáva nezmenená. Pre napájače trolejového vedenia uvažujeme s novými káblami od traťových 
rozvádzačov cez vypínače na stožiaroch. Vypínače uvažujeme s motorickým pohonom a možnosťou DO. Úsekové deliče 
navrhujeme nové v štandardnom rozsahu taktiež s motorickým pohonom a možnosťou DO. 
Kríženia TV s traťou ŽSR Prešov – Plaveč: 
Navrhovanou stavbou je dotknuté aj kríženie trolejového vedenia trolejbusov a troleja železničnej trate Prešov – Plaveč na 
Levočskej ulici. Na základe doterajších skúsenosti technické riešenie nemeníme. Obe kríženia budú mať novú polohu. 
V princípe ostáva trolejové vedenie ŽSR neutrálne a trolejové vedenie trolejbusov aktívne.  
 

24. 625-00 Preložka spätných a napájacích káblov DPMP 
V rámci stavby dôjde ku kolízii s existujúcimi káblami DPMP, ktoré napájajú trolejbusovú trať. V miestach kde sa 

existujúce káble súvisle dostávajú pod budúcu komunikáciu navrhujeme tieto káble preložiť do nových trás mimo vozovku. 
V miestach kde dôjde ku kolmému kríženiu káblov s komunikáciou tieto navrhujeme chrániť pomocou TK (dvojdielnych) 
žlabov, ktoré budú obetónované.  
Nové káble budú typu 6-AYKCY 1x500mm2. Súčasne navrhujeme vymeniť prívodné vedenia k napájačom a vzdušný 
prepoj nad riekou Torysa uložiť do chráničiek v konštrukcii nového mosta. 
Základné technické údaje : 
Sústava TROLEJBUSOVÁ DOPRAVA:  
2 DC 600V + a - pól v trolejovom vodiči - IT 
2 DC 600V – IT (napájacie a spätné káble) 
Ochrana pred úrazom el. prúdom: 
Ochrana pred dotykom živých častí v sieti 2 DC 600V IT:  
   - ochrana vzdušnými vzdialenosťami (ochrana polohou) STN EN 50122-1 čl. 4.1.2 
Ochrana pred dotykom neživých častí v sieti 2 DC 600V IT: 
   - ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50122-1 čl. 4.2.3 
Prostredie :      podľa protokolu 
Druh vedenia :     káblové  
Priestor z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom: nebezpečný 
 

25. 650-00 Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská 
Správca objektu:  Slovak Telekom, a.s. 

Navrhované rozšírenie cesty na ul. Levočská bude zasahovať do  trasy miestnych telekomunikačných vedení 
v správe Slovak Telekom, a.s.. V križovatke Levočská – Obr. mieru (I. úsek) sú telekom. káble vedené v 20-
otvorovej tvárnicovej trati, pod spevnenými komunikáciami sú uložené v 6-otvorových káblových podchodoch (pod cestou 
ul. Obr. mieru a pod cestou ul. Levočská). V II. úseku pozdĺž cesty ul. Levočská sú káble uložené v 20-
otvorovej tvárnicovej trati po pravej strane smerom na Vranov nad Topľou s káblovými šachtami, ktorý končí pred 
jestvujúcim mostom cez rieku Torysa šachtou č. D-16. Trasa telekom. káblov ďalej pokračuje v III. úseku po jestvujúcom 
moste cez rieku Torysa po pravej strane smer VT aj po ľavej strane smer VT. Káble sú uložené v postranných chodníkoch 
v 2x 4-otvorových tvárnicových tratiach a v oceľových rúrach 3x na ľavej strane mosta, po pravej strane mosta v súbehu 
s vedeniami VN.  
V I. úseku v smere sídl. III. – križovatka – ul. Obr. Mieru je káblová trasa tvorená miestnymi káblami: 
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2x TCKQYPY 300XN0,6 
V I. úseku, II. úseku a III. úseku (po pravej strane mosta) v smere sídl. III – križovatka – ul. Levočská je káblová trasa 
tvorená miestnymi káblami: 
1x TCKQYPY 300XN0,6 
1x TCKQYPY 200XN0,6 (na moste a za mostom 600x0,8 Al) 
V III. úseku (po ľavej strane mosta) v smere sídl. III. – ul. Levočská medzi káblovými komorami XXXIX - XXXVIII je trasa 
tvorená miestnymi káblami: 
v oceľovej rúre č.1 DN168: 1x TCKQY 600x2x0,6 
    1x RCBKEY 2x1,3 
v oceľovej rúre č.2 DN168: 1x TCKOPV 300x4x0,6 
    4x RCBKEY 2x1,3 
v tvárnicovej trati:   1x 800x0,5 Cu 
    13x 600x2x0,6 Cu 
Káblové trasy budú prekladané postupne v súvislosti so stavebnými úpravami na objekte cesty a mostov. Preložky budú 
realizované káblami typu TCEPKPFLE s príslušnou kapacitou. 
V I. úseku, II. úseku budú káble uložené v 20-otvorovom preloženom káblovode (rieši obj. 661-00), v III. úseku budú káble 
uložené v novonarhovanej rímse nového mostného objektu na pravej strane smer Vranov nad Topľou (resp. 
rekonštruovanej rímse na ľavej strane jestvujúceho mosta).  
Káblové vedenia pod chodníkom budú uložené v pieskovom lôžku s min. krytím 0,7m, pod spevnenými komunikáciami 

v obetónovanom káblovode z rúr HDPE110 s min. krytím 1m, vo voľnom teréne v pieskovom lôžku s min. krytím 0,7m.  
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková pôdorysná dĺžka preložky káblových vedení bude cca 500m. 
 

26. 660-00 Preložka diaľkových telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská 
Správca objektu:  Slovak Telekom, a.s. 

Navrhované rozšírenie cesty na ul. Levočská bude zasahovať do  trasy diaľkových a optických telekomunikačných 
vedení v správe Slovak Telekom, a.s.. V križovatke Levočská – Obr. mieru (I. úsek) sú káble vedené v 20-
otvorovej tvárnicovej trati, pod spevnenými komunikáciami sú uložené v 6-otvorových káblových podchodoch (pod cestou 
ul. Obr. mieru a pod cestou ul. Levočská). V II. úseku pozdĺž cesty ul. Levočská sú káble uložené v 20-
otvorovej tvárnicovej trati po pravej strane smerom na VT s káblovými šachtami, ktorý končí pred jestvujúcim mostom 
šachtou č. D-16 cez rieku Torysa. Trasa telekom. káblov ďalej pokračuje v III. úseku po jestvujúcom moste cez rieku 
Torysa po pravej strane smer VT aj po ľavej strane smer VT. Po pravej strane sú káble uložené v postranných chodníkoch 
v 2x 4-otvorových tvárnicových tratiach a po ľavej strane v oceľovej rúre DN225. Po prekrižovaní železnice pokračujú káble 
v IV. úseku pred bytovkou (parc. č. 3334, 3332), ďalej sa trasa telekom. káblov stáča na ulicu Záhradná. 
V I. úseku, II. úseku v smere TKB Marka Čulena – križovatka – ul. Levočská je káblová trasa tvorená diaľkovými káblami: 
1x DKP 3RP1,3+20DM0,9 – Združená stredná škola ul. Záhradná 
1x DKP 3RP1,3+6SP1,3+16DM1,4+26DM0,9+20DM1,1 – PO Masarykova 
1x DKP 37DM0,9 - vojsko 
V III. úseku (po pravej strane mosta) v smere TKB Marka Čulena – ul. Levočská je káblová trasa tvorená diaľkovými 
káblami: 
1x DKP 3RP1,3+20DM0,9 – Združená stredná škola ul. Záhradná 
1x DKP 37DM0,9 - vojsko 
V III. úseku (po ľavej strane mosta) v smere TKB Marka Čulena – ul. Levočská medzi káblovými komorami XXXIX - 
XXXVIII je trasa tvorená optickými káblami: 

v oceľovej rúre DN225: 6x HDPE32  
   DOK PO – Sabinov 
   MOK Pošta 1 

Pozdĺž diaľkových a zabezpečovacích káblov ŽSR je pripokládka prázdnych rúr 2x HDPE110, ktoré je potrebné ochrániť 
pod navrhovanou komunikáciou, uložením do žľabu TK-1. 
V IV. úseku v smere TKB Marka Čulena –ul. Levočská je káblová trasa tvorená diaľkovými káblami: 
1x DKP 3RP1,3+20DM0,9 – Združená stredná škola ul. Záhradná 
1x DKP 3RP1,3+6SP1,3+16DM1,4+26DM0,9+20DM1,1 – PO Masarykova 
 
Káblové trasy budú prekladané postupne v súvislosti so stavebnými úpravami na objekte cesty a mostov. Preložky 
diaľkových káblov budú realizované káblami typu TCEPKPFLE s príslušnou kapacitou. Preložky optických káblov budú 
realizované optickými káblami tej istej dimenzie ako sú pôvodné OK. 
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V I. úseku, II. úseku budú káble uložené v 20-otvorovom preloženom káblovode (rieši obj. 661-00), v III. úseku budú káble 
uložené v novonarhovanej rímse nového mostného objektu na pravej strane smer Vranov nad Topľou (resp 
rekonštruovanej rímse na ľavej strane jestvujúceho mosta).  
Káblové vedenia pod chodníkom budú uložené v pieskovom lôžku s min. krytím 0,7m, pod spevnenými komunikáciami 

v obetónovanom káblovode z rúr HDPE110 s min. krytím 1m, vo voľnom teréne v pieskovom lôžku s min. krytím 0,7m.  
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková pôdorysná dĺžka preložky káblových vedení bude cca 500m. 
 
 

27. 661-00 Preložka kábelovodu ST na ul. Levočská 
Navrhované rozšírenie cesty I/18 na ul. Levočská zasahuje do jestvujúcej tvárnicovej trate Slovak Telekom, a.s.v 

križovatke ul. Levočská,Obrancov mieru a Vlada Clementisa a pozdĺž ulice Vlada Clementisova. Preto je potrebné 
kábelovod upraviť a preložiť mimo stavebné práce na objekte cesty. 
Jestvujúci kábelovod v križovatke ul. Levočská, Obrancov mieru a Vlada Clementisa je po pravej strane (smer Vranov nad 
Topľou) zložený zo 16-otvorovej tvárnicovej trate, pod cestou ulice Obrancov mieru sú káble uložené v 6-otvorovej 
chráničke, v smere na ul. Vlada Clementisa pod cestou ul. Levočská sú káble uložené v 6-otvorovej chráničke, ďalej 
pokračujú v smere na sídlisko III. v 20-otvorovej tvárnicovej trati s prislúchajúcimi údržbovými šachtami. 
Jestvujúce tvárnicové trate sa preložia do novej polohy mimo stavebné práce na objekte cesty. Kábelovod bude zhotovený 
z plastových 9-otvorových multikanálov, v lomových bodoch trasy budú umiestnené údržbové šachty. 
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka preloženého kábelovodu bude cca 320m. 
 

28. 665-00  Preložka optickej trasy Orange na ul. Vl. Clementisa 
Správca objektu:   Orange, a.s. 

Názov optickej trasy:  HDPE40 č.1 - NOC – 24 vl. OK (šedá, I pásik) 

    HDPE40 č.2 - ROC – 48 vl. OK v mikrotrubičkách 5ks (šedá, II pásiky) 

    HDPE40 č.3 – rezerva (šedá, III pásiky) 
Navrhované rozšírenie cesty na ulici Vlada Clementisa zasiahne optickú trasu v správe Orange, a.s.. Preto je 

potrebné optickú trasu upraviť a preložiť do novej polohy mimo stavebné práce na objekte cesty. 
Preložka trasy sa prevedie bez prerušenia HDPE rúr a bez prerušenia zafúknutých optických káblov.  
V zelenom páse sa predĺži jestvujúca chránička pod cestou ul. Vl. Clementisa. Jestvujúca optická trasa sa pod 
komunikáciou uloží do betónových žľabov TK-1, ktoré sa obetónujú s min. krytím 1m pod spevnenou plochou komunikácie. 
Trasa mimo komunikácie sa uloží do zeleného pásu mimo stavebné práce na rekonštrukcii cesty ulice Vlada Clementisa, 
bude uložená v pieskovom lôžku s min. krytím 0,7m. 
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka preložky a úpravy optickej trasy Orange bude cca 70m. 
 

29. 666-00  Preložka káblového vedenia MO na ul. Levočská 
Správca objektu:  Ministerstvo obrany SR 

Navrhované rozšírenie cesty I/18 na ul. Levočská zasahuje do jestvujúcej trasy káblového vedenia MO pozdĺž ul. 
Levočská.  Preto je potrebné káblovú trasu upraviť a preložiť mimo stavebné práce na objekte cesty. 
Jestvujúca káblová trasa je vedená pod rímsou jestvujúceho mosta a pozdĺž cesty ul. Levočská. Káblová trasa sa preloží 
mimo stavebné práce na objekte cesty, bude nahradená jestvujúcim typom kábla.  
Preložené káblové vedenie bude pod komunikáciou a spevnenými plochami uložené v obetónovanej chráničke z rúr 
HDPEɸ110 + rezerva s min. krytím 1m s výstražnou fóliou, vo voľnom teréne bude uložené v pieskovom lôžku s min. 
krytím 0,7m s výstražnou fóliou. Križovanie káblového vedenia s komunikáciou, ako aj lomové body trasy budú označené 
káblovou značkou.  
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka preložky káblových vedení bude cca 300m. 
 

30. 667-00  Preložka zariadenia EPD na ul. Levočská 
Správca objektu:  SPP, a.s. 

Navrhované rozšírenie cesty I/18 na ul. Levočská zasahuje do jestvujúceho zariadenia a rozvodov elektrickej 
polarizovanej drenáže (EPD), ktoré slúži k protikoróznej ochrane oceľového VTL plynovodu DN200, 2,5MPa pred účinkami 
bludných prúdov z trakčnej sústavy elektrifikovanej železničnej trate Prešov - Plaveč.  
Súvisiacim objektom tohto objektu bude preložka VTL plynovodu (obj. 701-00). 



I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most (DSZ, DÚR)      59/64 
B-Technická správa 

 
V rámci objektu sa prevedie demontáž prepojovacieho objektu a káblového rozvodu k prepojovaciemu objektu plynovodu. 
V nadväznosti na preložku plynovodu sa zariadenie preloží do novej polohy, mimo stavebné práce na objekte úpravy cesty. 
Káblové rozvody k preloženému prepojovaciemu objektu sa obnovia z jestvujúcej stanice EPD po preložený plynovod.   
Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005.  
Celková dĺžka preložky zariadení EPD bude cca 20 m. 
 

31. 670-00  Úpravy železničného priecestia v žkm 19,254 
V rámci rozsiahlej rekonštrukcie cestnej komunikácie v intraviláne mesta Prešov na Levočskej ulici je vynútene aj 

rozšírenie existujúceho železničného priecestia. Súčasťou stavebných úprav v oblasti priecestia bude predĺženie 
priecestnej konštrukcie, úprava trakčného vedenia pre železničnú dopravu a pre trolejbusovú dopravu, úprava 
priecestného zabezpečovacieho zariadenia. 
Cestná komunikácia číslo I/18 s označením E50 je vedená centrálnou časťou mesta v smere západ – východ a križuje 
železničnú trať Prešov – Plaveč v železničnom kilometri 19,254.   

670-01  PZZ v km 19,254 – definitívne 
    Riešené priecestie sa nachádza na jednokoľajnej trati v traťovom úseku Prešov-Plaveč, v intraviláne mesta Prešov 
v žkm 19,254. V projektových dokumentáciách je označené ako priecestie „D1“ ( žkm 19,254 ). Traťová rýchlosť je 100 km, 
zábrzdná vzdialenosť 700m. 
    Priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) je typu AŽD 71, kategórie PZS 2Z bez pozitívnej signalizácie. Do 
prevádzky bolo uvedené v roku 1974. V roku 2001 bolo priecestie v rámci elektrifikácie trate vybavené počítačmi osí typu 
RASR180. Pre anuláciu je použitý anulačný súbor ASE. 
    Výstroj PZZ je umiestnená v pôvodnom sklolaminátovom reléovom domčeku (RD), ktorý je už dnes technický 
nevyhovujúci, je situovaný v tesnej blízkosti priecestia. Výstroj PZZ je umiestnená v reléovom stojane v RD. Tento reléový 
stojan je takmer úplne obsadený – voľných je cca 8 pozícii pre relé.   
  Umiestnenie RD nezodpovedná súčasným platným normám o rozhľadových pomeroch na priecestiach  ( predpis ŽSR-
Z12). 
 Na priecestí sú osadené štyri závorové stojany,  umiestnené sú na pravej aj ľavej strane cesty v smere jazdy cestných 
motorových vozidiel a sú spoločné pre cestu aj súbežné chodníky.     Indikácia činnosti PZZ a jeho diaľkové ovládanie je 
zriadené v kontrolnej skrinke v dopravnej kancelárii žst. Prešov. 

Navrhovaný stav 
   Je navrhované nové priecestné zabezpečovacie zariadenie s automatickou činnosťou a úplnou závislosťou na jazde 
koľajového vozidla. ( napr. typ AŽD RE/SK ). 
   Zariadenie sa umiestni do novovybudovaného reléového domčeka, ktorý sa situuje v blízkosti priecestia. 
   PZZ bude zabezpečené 8 stojanmi so závorami, ktoré budú umiestnené tak, že 4 stojany budú kryť cestu a to z oboch 
strán ( pred priecestím v smere jazdy cestného vozidla aj za priecestím). Medzi cestou a chodníkmi budú vybudované 
ostrovčeky tak, aby bolo možné do nich situovať výstražníky so závorami pre cestu. Priľahlé chodníky pre chodcov budú 
podobne kryté samostatnými výstražníkmi so závorami z oboch strán. Tieto budú situované z vonkajšej strany chodníkov. 
Výstražníky sú navrhované typu LED ( napr. typ NSV2 ). Vzhľadom na výrazné rozšírenie priecestia dôjde aj k predlženiu 
približovacích úsekov a preto bude potrebné vybudovať komletne novú kabelizáciu pre PZZ. Počítacie úseky sa budú 
navzájom prekrývať, takže bude zrušený ASE súbor. Ovládanie PZZ ostane terajším spôsobom. Náhradným zdrojom 
napájania PZZ bude akumulátorová batéria s automatickým dobíjaním. Pre základné napájanie PZZ sa využije existujúca 
nn prípojka ktorá sa rekonštruuje.  

670-02  PZZ v km 19,254 - prechodné 
    V rámci stavebných postupov bude po vybudovaní nového mosta cestná doprava presmerovaná na nový most s dvomi 
protismernými cestnými pruhmi. Tento stav bude trvať  6-8 mesiacov počas tejto doby sa bude rekonštruovať existujúci 
most. 
    Na túto dobu je nevyhnutné vybudovať prechodné priecestné zabezpečovacie zariadenie, tak aby bola zabezpečená 
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. 
    Pre toto prechodné priecestie sa zriadia dočasné výstražníky so závorami a to vpravo cestnej komunikácie v smere 
jazdy. Na ovládanie bude použité existujúce PZZ vrátane výstroja a kabelizácie. K dočasným výstražníkom sa položia nové 
kabely provizórne , príp. ak to bude možné využijú sa existujúce. Po vybudovaní definitívneho PZZ sa toto prechodné 
zariadenie kompletne demontuje.  
   670-03  Stavebné úpravy priecestnej konštrukcie 
         Navrhovaná úprava priecestia a súvisiacich zariadení je závislá na pracovných etapách prestavby cestnej 
komunikácie. V prvej etape sa vybuduje nový cestný most nad riekou Torysa, kedy sa cestná doprava zachová v súčasnej 
polohe cez existujúce priecestie.  
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    Súčasne sa vybuduje nová predlžená časť priecestnej konštrukcie v dĺžke 8 x 1,2m = 9,6m v smere k žst. Prešov. Po 
ukončení výstavby mosta a prípojných úsekov cesty sa cestná doprava presmeruje na nový most s dvomi protismernými 
cestnými pruhmi. Priecestie bude prevádzkované len v svojej novej časti. Pôvodný cestný most a prípojné úseky cesty sa 
uzavrú a začnú sa rekonštrukčné práce. Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj priecestná konštrukcia. Po ukončení 
týchto prác sa sprejazdni celá komunikačná trasa cesty a chodníkov v plnom profile. Priecestná konštrukcia bude po 
predĺžení a obnove v celej dĺžke 23 x 1,2m = 27,6m.  
   Zo stavebného hľadiska je navrhované predĺženie priecestnej konštrukcie na celkovú dĺžku 27,6m. V novej časti 
priecestia sa zriadia konštrukčné vrstvy podložia so sanačnými panelmi a jednostrannou drenážou so zaústením do novej 
vsakovacej šachty. Koľajový rošt s koľajnicami 49E1 na drevených podvaloch sa vymenia za nové v celej dĺžke priecestia. 
Upevnenie na rebrových podkladniciach s antikorovou úpravou. Geometrická poloha koľaje ostane zachovaná podľa 
súčasného stavu. Súčasné pryžové dielce STRAIL sa doplnia na celú dĺžku priecestia. Záverné múriky zo strany vozovky 
sa v starej časti opravia a uložia do novej výškovej a smerovej polohy. V novej časti priecestia sa doplní rovnakej 
konštrukcie záverný múrik a základové pasy. Pre súbežné káblové vedenia sa vedľa koľaje uložia žľabové chráničky na 
obidve strany koľaje. Všetky ostatné stavebné úpravy na priecestí sa navrhnú v súlade s predpisom Z12 - Železničné 
priecestia a prechody. 
Realizácia stavby 
    Počas rekonštrukčných prác na priecestnej konštrukcii bude nutná vlaková a trakčná výluka po dobu troch dní. Ostatné 
práce sa zrealizujú vo vlakových prestávkach.  Cestná uzávera bude len čiastočná a totožná s presmerovaním dopravy 
počas stavby hlavných objektov cesty a mostov.   
Pracovné postupy a harmonogram výluky  v koľajisku si vypracuje zhotoviteľ stavebných prác po dohode s investorom 
stavby a dopravnej službe v žst. Prešov.  Pri uvedení časti koľaje do pomocnej prevádzky, musia byť splnené parametre 
pre rýchlosť pojazdu  30km/h.  Plochy pre zariadenie staveniska a pre skladovanie nových materiálov určí zástupca 
investora, navrhovaná je voľná plocha medzi koľajou a Urbánkovou ulicou.   
Počas vlakovej výluky bude osobná doprava riešená náhradnou autobusovou dopravou, nákladná doprava bude 
zmeškaná resp. bude vedená odklonom cez Podolinec – Poprad – Kysak.  
 

32. 671-00  Úpravy podzemných káblových vedení ŽSR 
 V priestore priecestia,  je uložených niekoľko podzemných vedení v správe ŽSR OZT Košice a to jednak v súbehu 
ako aj križujú traťovú koľaj. Vzhľadom na rozsiahle zemné práce v rámci výstavby nového priecestia je potrebné tieto 
kabelové vedenia chrániť a to počas výstavby ako aj v definitívnom stave. 
Navrhujeme preto ešte pred začiatkom zemných práca a po presnom vytýčení týchto vedení obnaženie kabelových trás 
a to najmä mimo dnešnej cestnej komunikácie ( pod cestou sú tieto vedenia prevdepodobne uložené v predpísanej hĺbke 
a uložené v chráničkach - preverí sa. Po obnažení trasy v potrebnej dĺžke sa kábelová ryha bude prehĺbená na predpísanú 
hĺbku, kabely sa následne uložia do betónových chráničiek. Na dno prehĺbených kábelových rýh sa zriadi betónové 
podložie hrúbky min.10cm tak, aby bola zabezpečená dobrá stabilita uložených kábelových chráničiek. 
V rámci tohto objektu sa zriadia aj chráničky pre definitívne zabezpečovacie zariadenie do ktorých sa nové kabely uložia 
zatiahnutím.    
 

33. 672-00  Úpravy trakčného vedenia ŽSR 
     Uvažované rozšírenie existujúceho železničného priecestia na Levočskej ulici si vyžiada zásahy aj do kríženia 
trakčného vedenia ŽSR s trakčným vedením pre trolejbusy MHD.   
 V súčasnom stave sa jedná o dve kríženia, a to: 
a. jedno umiestnené nad stredom jedného pruhu cestnej komunikácie v smere do centra mesta; 
b. druhé umiestnené nad stredom dvoch pruhov cestnej komunikácie smerujúcich z centra mesta, s dosahom pre 
trolejbusy jazdiace v oboch jazdných pruhoch. 
 Železničné trakčné vedenie je plno kompenzované systému J   
       - trolejový vodič 150 mm2 Cu,  
       - nosné lano 120 mm2 Cu,  
       - zosilňovacie vedenie 240 mm2 AlFe6.  
 Trakčné vedenie MHD je od TV ŽSR oddelené uzemnenými neutrálnymi poľami, tvorenými dvomi zjazdnými 
izolačnými tyčami z oboch strán priebehu TV ŽSR. Celý systém je naviac chránený neutrálnym poľom v dĺžke cca 92 m, 
medzi úsekovými odpájačmi NP 1 a NP 11, ktorými je možné v prípade potreby neutrálne polia uviesť na potenciál 
priľahlých úsekov. 
 Trakčné vedenie MHD je prosté nekompenzované vedenie pozostávajúce z trolejových vodičov 80 mm2 Cu 
zavesených na prevesových lanách Fe. Priamo na priecestí sú použité na vyvesenie trolejových krížení pomocné 
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napínacie laná s izoláciou, na ktorých sú pomocou 6 vešiakov na každom krížení tieto stabilizované smerovo aj výškovo – 
tak sú prispôsobené výške TV ŽSR.  
 Navrhované úpravy polôh krížení TV ŽSR a MHD sú závislé na pracovných etapách prestavby cestnej 
komunikácie.  
 V prvej etape, počas výstavby nového cestného mosta nad riekou Torysa, bude cestná  doprava vedená 
obojsmerne po existujúcich dvoch jazdných pruhoch, po ktorých je v súčasnom stave vedená iba doprava v smere 
z centra. 
 Vzhľadom k tomu je nutné preložiť kríženia TV smerom na sever (V. Šariš) a to: 
- kríženie nad stredom dvoch pruhov (v smere z centra) preložiť nad stred pravého pruhu 
- kríženie nad stredom jedného pruhu (v smere do centra) preložiť nad stred teraz ľavého 
pruhu (v smere z mesta). 
 V tejto etape bude preložená kotevné závažie na trakčnom stožiari ŽSR č. 31 tak, aby nebolo v priechodnom 
priereze chodníka, ktorý bude zasahovať až bezprostredne k stožiaru. Zároveň budú na stožiare ŽSR č. 31 a 32 
namontované zábrany proti vylezeniu k živým častiam pod napätím. Tieto práce nie sú nevyhnutné pre fungovanie prvej 
etapy, avšak pomôžu aj pri pohybe stavebných strojov a pracovníkov pri výstavbe chodníka, ako aj závorových stojanov. 
 V druhej etape, počas rozširovania a úprav súčasných dvoch jazdných pruhov v smere z centra, ako aj priľahlého 
chodníka, bude doprava presmerovaná na novú dvojpruhovú komunikáciu, ktorá vznikne po výstavbe mosta cez rieku 
Torysa a rozšírení súčasného jedného pruhu na dva (smerom k žst. Prešov – s chodníkmi až po trakčný stožiar č. 31). 
Vyžiada si to preloženie krížení TV smerom na juh (žst. Prešov) nad stredy nových jazdných pruhov, ktoré budú dočasne 
prevádzkované obojsmerne. 
 V tretej etape (definitívnej), bude doprava presmerovaná do nových, resp. upravených jazdných pruhov – dvoch 
v smere do centra, dvoch v smere z centra mesta. 
  Vzhľadom k tomu budú kríženia preložené do definitívnych polôh – t.j. nad deliacimi čiarami medzi 
jazdnými pruhmi – v dosahu zberacích tyčí trolejbusov z oboch jazdných pruhov v oboch smeroch jazdy. 
 Vo všetkých troch etapách sa jedná o zmenu polôh zároveň aj všetkého príslušenstva v TV ŽSR – neutrálnych 
polí, prúdových prepojení, vešiakov, upevnení stabilizačných lán, izolovaných tyčí a izolácií nosného lana. 
 To isté bude potrebné v TV MHD – preložku upevnení stabilizačných a závesných lán s nastavením ich dĺžok 
a polôh do potrebného stavu.   
 

34. 701-00  Úprava VTL plynovodu 
Existujúci VTL plynovod  DN 200, PN 2,5 MPa  je v kolízii s telesom navrhovanej úpravy komunikácie I/18 v mieste 

rozšírenia mosta cez rieku Torysa. Tento plynovod je v súčasnosti zavesený na konštrukcii mosta. Navrhuje sa jeho 
preložka v dĺ. 150  m. Trasa preložky bude križovať rieku a železničnú trať ŽSR Prešov – Plaveč. Vzhľadom na stiesnené 
pomery navrhuje sa križovanie rieky a železnice podchodom plynovodu. Podchod sa zrealizuje riadeným horizontálnym 
vŕtaním v úseku cca 70 m.   Zruší sa 140 m VTL plynovodu DN 200, PN 2,5. 
 

35. 702-00  Úprava STL plynovodu 
I. úsek: 
Existujúci STL plynovod bude v kolízii s navrhovanou úpravou križovatky a lávkou pre peších. Navrhuje sa jeho 

preložka v dĺžke 100 m. Nová trasa bude križovať všetky jazdné pruhy v priamom úseku a  potrubie bude osadené 
v chráničke. Križovanie existujúceho úseku cesty bude pretláčaním oceľového potrubia. Na trasu preložky sa prepojí 
existujúca STL prípojka k existujúcim objektom. Zruší sa 110 m STL plynovodu.  

II. úsek: 
Existujúci STL plynovod bude v kolízii s navrhovaným rozšírením cesty - ul. Levočská za križovatkou s ul. Urbánkova. 

Navrhuje sa jeho preložka v dĺžke 45 m. Nová trasa bude viesť v chodníku. Zruší sa 50 m STL plynovodu.  
 

36. 703-00  Úprava NTL plynovodu 
 Navrhovaná úprava cesty zasahuje do trasy existujúceho NTL plynovodu. Niveleta úpravy nekoliduje s niveletou 
plynovodu. Pri výstavbe nedôjde k výkopovým prácam, pri ktorých by sa obnažil plynovod. Navrhuje sa ochrana plynovodu 
v úseku budúceho cestného telesa predĺžením existujúcej cháničky, resp. osadením, pozdĺžne delenej chráničky v dĺžke 10 
m v úseku rozšírenia jazdného pruhu.  
Všeobecne 
Zemné práce budú vykonané bežnou stavebnou machanizáciou a technikou. Stavba si nevyžaduje komplikované výškové  
riešenie rozvozu zemín. 
Zemné práce sa musia realizovať v súlade s STN 73 3050 a požiadaviek výrobcu rúrového materiálu. Všetky plochy 
narušené stavebnou činnosťou sa po uložení potrubia a  spätných zásypoch uvedú do pôvodného stavu. 
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Výstavba navrhovaného plynovodu si nevyžaduje žiadne asanácie jestvujúcich objektov ani realizáciu preložiek 
inžinierskych sietí, a plochy, na ktorých je navrhnutá trasa plynovodov sú dobre prístupné. Pri výstavbe bude potrebné 
rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení v zmysle príslušných predpisov.  
OCHRANNÉ (OP) A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA (BP) PLYNOVODOV 
- v zmysle Zákona č. 656/2004 Z. z. 
OP plynovodov všetkých tlakových úrovní do DN 200:     4,0 m 
OP plynovodov všetkých tlakových úrovní od DN 201 do DN 500:    8,0 m 
OP plynovodov všetkých tlakových úrovní od DN 501 do DN 700:  12,0 m 
BP plynovodov všetkých menovitých svetlostí s tlakom nižším ako 0,4 MPa: 10,0 m 
BP plynovodov DN do 350 mm s tlakom 0,4  - 4,0 MPa:   20,0 m 
 
8.4 SÚHRNÉ POŽIADAVKY PRE  UŽÍVANIE  OSOBAMI  S OBMEDZENOU  SCHOPNOSŤOU  POHYBU 
 Jednotlivé  časti  stavby  sú  navrhnuté  v zmysle  vyhlášky  MŽP SR  č. 532/2002 Z.z.  o všeobecných  
technických  požiadavkách  na  výstavbu  a stavby  užívané  osobami  s obmedzenou  schopnosťou  pohybu  a orientácie  
a v súlade  so  zákonom  č. 192/1994 Z.z..  
 
8.5          PODMIENKY ORGÁNU OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU A OCHRANY PRÍRODY 

Rekonštrukcia križovatky si nevyžiada záber poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. 
Rekonštrukcia križovatky si vyžiada výrub 37 stromov, 266 m2  kríkov a 30 lián..  

 
8.6 KONCEPCIA RIEŠENIA PROTIKORÓZNEJ OCHRANY 
 Korózny prieskum je spracovaný v prílohe E9 Korózny a geoelektrický prieskum. 
 
Tabuľka spracovaných výsledkov meraní bludných prúdov: 

Číslo mer. 
bodu 

Max. hustota el. 
poľa Jp max.   [Am-2] 

Intenzita el. poľa E 
[V/m] 

Agresivita na oceľ 
podľa STN 03 8372 STN 

03 8375 

Smernica MD SVP SR 
D2-2450-1992 stupeň č. 

Návrh EN Stupne zákl. 
pasívnych opatrení pre 

obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov 

BP-1 2.13E-05 7.90E-04 III. stupeň 3 3 

BP-2 1.67E-05 8.50E-04 III. stupeň 3 3 

 
Základné pasívne opatrenia sú: 
- primárne (podľa STN P ENV 206), t.j. zásady pre betón a výstuže, 
- sekundárne (impregnácie, izolácie), 
- konštrukčné (oddelenie častí, celoplošná hydroizolácia, úprava ložísk, záverov, zábradlí, odvodnenia, osvetlenia, 
protidotykové a dymové zábrany, úprava inžinierskych sietí, vyve-denie výstuže, ochrana pred prepätím a skratmi). 
 
NÁVRH SEKUNDÁRNEJ OCHRANY PRE 3. A 4. STUPEŇ AGRESIVITY PROSTREDIA 
Výstuž nemusí byť na mostoch prepojená ani vyvedená, vyvedenie a prepojenie sa ale odporúča. Pre 4. stupeň agresivity 
prostredia je vyvedenie výstuže nutné. Stavba je pozdĺžne rozčlenená na jednotlivé galvanicky oddelené prvky, vrátane 
zakladania. Dlhšie mostné konštrukcie je vhodné pozdĺžne rozčleniť dilatačnou izolačnou vložkou po cca 50-tich m. Ložiská 
mostu musia byť taktiež izolačné.  
Vzhľadom na to, že sa jedná o cestné mosty, je s vysokou pravdepodobnosťou možné, že galvanické odizolovanie bude 
v krátkom čase vodivo preklenuté od vplyvu posypových solí. Zohľadňuje to aj možné klimatické podmienky na Slovensku. 
Je preto vhodné, aby mosty mali vyhotovené združené vývody pre meranie a galvanické preklenutie jednotlivých 
izolovaných častí, lebo prechod bludného prúdu (aj slabého) cez soľné mostíky je veľmi nebezpečné. Izolačné vložky 
a ložiská musia byť konštrukčne vyhotovené zo zaručene nenavlhavého plastu, chránené proti znečisteniu 
a mechanickému poškodeniu. Je vhodné, ak je zabezpečená ich, aspoň čiastočná, minimálna kontrola a čistenie. 
Spodná stavba mostu a pilóty (stavby nad 50 m dĺžky):  

 výstuž galvanicky pospájať (prevarením),  

 zabezpečiť dostatočné krytie výstuže distančnými telieskami z plastov, 

 armokoše nesmú byť položené priamo na dno vrtu alebo základovej škáry, ale s rovnakým krytím betónu, ako je na 
zvislých stenách. 
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Mostovky:  
Výstuže a kari-siete musia byť pospájané prevarením, minimálne vždy v dvoch bodoch každého prvku. Izolačný systém sa 
navrhuje ako celoplošný. Oddelenia častí stavby a spodnej stavby musí byť vykonané plastbetónom o čo najvyššom 
mernom odpore min. 1 x 106Ωm. Rovnako sa odizolujú aj ložiská. Mostné závery musia mať pri dodávke odpor väčší ako 5 
kΩ. Klzné časti podpovrchových riešení záverov je nutné odizolovať klzným plastbetónom s vrstvou PTFE. Oceľové 
zvodidlá, odvodnenie a zábradlie, musia byť v mieste izolačnej dilatácie taktiež odizolované. Mostovka sa uzemňuje len 
cez opakovateľné prierazky alebo tlejivkové, či plynom plnené bleskoistky so zápalným napätím do 100 V a s vysokým 
izolačným odporom v kľudovom stave (vyhovuje iba TSF 100).  
V prípade inštalácie vonkajšieho osvetlenia sa odporúča použiť triedu izolácie svietidiel ll, čo umožňuje ich oddelenie od 
stožiarov. Je možné použiť aj oddeľovací transformátor. 
Na obidvoch koncoch všetkých častí mostnej konštrukcie sa odporúčajú osadiť meracie vývody, tvorené povrchovou 
oceľovou doskou so závitom a mosadznou skrutkou s otvorom Φ 4 mm pre merací banánik. Doska sa privára na oceľovú 
výstuž a neskoršie umožní aj silové riadené galvanické prepojenie jednotlivých častí mosta navarením či priskrutkovaním 
káblov. 
 
8.7 HLAVNÉ ZÁSADY NÁVRHU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
STAVEBNÉ DVORY 
 Plochy pre zariadenie staveniska a jeho vybavenie si zabezpečí zhotoviteľ stavby podľa ním zvoleného postupu 
stavebných prác a prístupu na stavenisko.  
 Pre rekonštrukciu križovatky je odporúčaná plocha pre zariadenie staveniska v km 0,300 cesty I/18 o výmere 930 
m2. Zásobovanie elektrickou energiou bude zabezpečené z jestvujúcej rozvodnej siete, zásobovanie pitnou vodou 
z verejnej vodovodnej siete alebo zo studní. Zariadenie staveniska predpokladáme bude obsahovať: 

- spevnené odvodnené plochy pre odstavenie vozidiel s prečistením odpadových vôd v odlučovačoch ropných 
látok 

- spevnené a odvodnené plochy olejového a naftového hospodárstva s prečistením odpadových vôd 
v odlučovačoch ropných látok 

- uzavreté a chránené priestory pre sklad chemických stavebných látok 
- spevnené plochy pre skládky stavebnej ocele 
- upravené plochy skládok sypkého materiálu a kameniva 
- sociálne zariadenia a hygienické zariadenia 
- kancelárske priestory 
Počas výstavby dôjde k predpokladanej tvorbe odpadov: 
- Prípadné odpadové vody z výroby betónu, čistenia automobilov v zariadeniach staveniska budú vypustené do 

tokov po prečistení v sedimentačných nádržiach na stavenisku. 
- Hygienické zariadenia pre pracovníkov v zariadeniach staveniska budú zaústené do septikov, z ktorých 

odpad sa bude odvážať do čistiarní odpadových vôd na prečistenie. 
- Kovový odpad z výroby v zariadeniach staveniska bude odovzdaný do zberných surovín. 

 
Vybúrané živičné hmoty z vozoviek objeme cca 2 190 m3 sa odvezú na recykláciu do strediska údržby správcu 

komunikácie. Vyfrézovaný materiál asfaltových vrstiev vozovky je možné po recyklácii použije spätne na úpravu povrchu 
komunikácií. Nestmelené vrstvy vozovky sa použijú ako stavebný materiál na výstavbu komunikácie. 

 
SKLÁDKY HUMUSU 
 Pre predmetnú stavbu sa neuvažuje s plochami pre skládky humusu v priestore stavby. Odvoz zeminy z humóznej 
skrývky na skládku zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

Navrhovaná rekonštrukcia si vyžaduje trvalý a dočasný  záber pozemkov.  
Celkový trvalý záber pozemkov je 7984 m2. Celkový dočasný záber pozemkov 45 395 m2. Stavba nezasahuje do 
pozemkov PPF a LPF. 
Do dočasného záberu pozemkov sú zahrnuté pozemky v majetku mesta, na ktorých budú vybudované objekty, ktorých 
vlastníkom a správcom bude mesto Prešov, pozemky pre úpravy a preložky inžinierskych sieti, plochy pre zariadenie 
staveniska. Plochy dočasného záberu vedené ako ostatná plocha sa po ukončení výstavby spätne zrekultivujú 
ohumusovaním a osiatím. 
 
PRÍSTUPOVÉ CESTY NA STAVENISKO 

Ako prístup na stavenisko budú slúžiť jestvujúce komunikácie. 
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ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Pre  rekonštrukciu, križovatky, dotknutých úsekov ciest, mosta cez rieku Torysa a výstavbu nového mosta sú  
plánované  tieto  termíny: 
Začiatok výstavby:                                                            rok 05/2014 
Koniec výstavby  a odovzdanie  stavby  do  užívania:   rok 11/2015 
Predpokladaná  celková  doba  výstavby je  18  mesiacov.  Stavba bude prebiehať za obmedzenia a usmernenia premávky 
dočasným dopravným značením. 
Na  základe  navrhovaného  technického  riešenia  jednotlivých  častí  stavby  predpokladáme  nasledujúci  postup  prác: 

  uvoľnenie  staveniska  (výrub  krovia  a stromov,  odstránenie reklamných pútačov) 

  vytýčenie  podzemných  inžinierskych  sietí  a ich  vyznačenie  v teréne 

  preložka  a  úprava  inžinierskych  sietí,  ktoré  sú  v kolízii  s navrhovanými  časťami  stavby 

  odstránenie  humóznej vrstvy  z plôch  trvalého  a dočasného  záberu 

 realizácia  jednotlivých  častí  stavby  na  základe  podrobného  harmonogramu  postupu  prác  spracovaného  
zhotoviteľom  stavby 

 Odporúčaný postup stavebných prác: 
- vybudovanie nového mostného objektu cez rieku Torysa (obj. 201-00) 
- vybudovanie pravého jazdného pásu cesty I/18 v úseku križovatka Levočská – Obrancov mieru po ulicu 

Záhradná, úprava ulice Obrancov mieru a Vlada Clementisa (obj. 100-00, 101-00, 102-00), úprava cestnej 
svetelnej signlizácie (obj. 401-00) 

- rekonštrukcia železničného priecestia (obj. 670-00, 671-00, 672-00), úprava trolejových vedení (625-00) 
- rekonštrukcia jestvujúceho mosta cez rieku Torysa (obj. 202-00), úprava ľavého jazdného pásu ulice 

Levočská 
- vybudovanie lávok pre peších (obj. 203-00) 
- vybudovanie rámp a chodníkov pre peších 
- úprava osvetlenia, osadenie zábradlí a dopravného značenia, dokončovacie práce (vegetačné  úpravy,  

úpravy  plôch  dočasného  záberu,  odstránenie  zariadení  staveniska) 
 
Hlavné  stavebné  práce  budú  pozostávať  z realizácie  zemných  prác  na  telese  komunikácie,  konštrukčných  vrstiev  
vozovky, realizácii  mostných  objektov a z úpravy  miestnych komunikácií. 
 
8.8 PODKLADY NA ĎALŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
 

Odporúčané doplnenie podkladov a prieskumov: 
Pre ďalší stupeň dokumentácie doporučujeme doplniť, realizovať tieto podklady a prieskumy: 
- archeologický prieskum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov,  jún 2013                          Vypracoval: Ing. Ján Pariľak 
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