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1. Identifikačné údaje 

Stavba:   D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce – Košice Šaca 
Miesto stavby:  Prešovský samosprávny kraj 

Okres: Prešov; k.ú. Prešov, Malý Šariš, Veľký Šariš, Fintice, Kapušany, Vyšná Šebastová, 
Teriakovce, Solivar, Ruská Nová Ves, Dulová Ves, Záborské, Petrovany, Haniska 
Košický samosprávny kraj  
Okresy: Košice II., Košice IV., Košice-okolie, k.ú. Budimír, Vajkovce, Košické Oľšany, Hrašovík, 
Ďurďošík, Bidovce, Košice – Šaca, Košice-Barca, Košice-Krásna, Sokoľany, Haniska, 
Šebastovce, Valaliky, Kokšov Bakša, Sady nad Torysou – Zdoba, Košické Oľšany – Vyšný 
Oľčvár 

Druh stavby:  novostavba 
Kategória komunikácie D 26,5/100; R 24,5/100, 120 
Medzinárodné zaradenie: Medzinárodná cesta  

E 50 Prešov – Košice – Michalovce /D1/ 
E 58 Rožňava – Košice – Michalovce /R2 a D1/ 
E 71 Košice – Milhosť /R4/ 
E 371 Svidník – Prešov /R4/ 
E 571 Rožňava – Košice /R2/ 

   Súčasť koridor  TEN-T základná sieť /D1/ 
     TEN-T súhrnná sieť /R2 a R4/ 

,  Súčasť koridoru  TEM 4 Prešov – Košice - Michalovce 
TEM 6 Košice – Milhosť 
TEM 7 Svidník – Prešov 

 Stavebník:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
    Mlynské Nivy 45; 821 09 Bratislava 

Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
    Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

Projektant:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava 
    Kominárska 2-4, 823 03 Bratislava 

IČO:   31 322 000 
 

Spracovateľský útvar: Divízia Prešov 
    Jarkova 14, 080 01 Prešov 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Branislav Juhás 
Zodpovedný projektant: Ing. Radoslav Christakov – cestné objekty 

    Ing. Juraj Kopčák – mostné objekty 
     

Spracovatelia podkladov a prieskumov: 
Dopravno-inžinierske údaje:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. divízia Zvolen - Ing. Radovan Červienka 
CBA, MCA:   VÚD Žilina – zodp. Ing. Roman Ondrejka 
Environmentálne hodnotenie: Miesfera Consult, s.r.o. – zodp. Ing. Magdaléna Vodzinská 
Inžinierskogeologické hodnotenie: Geofos, s.r.o. Žilina – zodp. RNDR. Anna Grenčíková 

2. Základné údaje 

Predmetná štúdia realizovateľnosti je zameraná na hodnotenie variantov cestnej siete v okolí sídelných útvarov Prešov 
a Košice súvisiacich s nadradenej cestnou infraštruktúrou. Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej republiky je napojenie dopravnej 
siete na európsku diaľničnú dopravnú sieť. Navrhované úseky diaľníc a rýchlostných ciest sú v súlade s „Programom rozvoja diaľničnej 
siete Slovenskej republiky“, ako aj v súlade s uznesením vlády SR č. 523 z 26. 3. 2003 k aktualizácii projektu výstavby diaľnic a 
rýchlostných ciest na území Slovenskej republiky. Slovensko má centrálnu polohu v rámci Európy, ktorá ho predurčuje k spájaniu 
štátov nielen v smere východ - západ, ale aj sever - juh. V smere východ  - západ je kostra dopravného systému SR tvorená diaľnicou 
D1 Bratislava – Žilina – Košice. V smere sever – juh je vo východnej časti SR kostra dopravného systému tvorená rýchlostnou cestou 
R4 z hraničného priechodu SR/PR Vyšný Komárnik – Barwinek, nadväzujúci na diaľničné spojenie miest Prešov a Košice, k 
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hraničnému priechodu  SR/MR Milhosť. Štúdia realizovateľnosti je rozdelená na hodnotenie úsekov cestnej siete v okolí sídelných 
útvarov Prešov a Košice. V Prešovskom samosprávnom kraji sú v rámci cestnej siete v okolí sídelného útvaru Prešov sú hodnotené 
komunikácie: 

• Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh 
• Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat 
• Rýchlostná cesta R4 Prešov - východný obchvat 
• Preložka cesty I/68 

V Košickom samosprávnom kraji sú v okolí sídelného útvaru Košice hodnotené komunikácie: 

• Diaľnica D1 Budimír – Bidovce 
• Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany 
• Východný privádzač k rýchlostnej ceste R2 

Prešovský samosprávny kraj – mesto Prešov: 

Diaľnica D1: 

Kategória:  D 26,5/100 
Dĺžka:   7 870 m 
Križovatky:  2 – mimoúrovňová križovatka Prešov západ a mimoúrovňová križovatka Prešov juh 
Tunely:   Tunel Prešov 2 244 m 
Kategória tunela:  2xT 7,5/100 
Počet mostných objektov: 18 
Počet vetiev križovatiek: 17 
Súčasťou stavby je aj SSÚD Prešov 

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat: 

Kategória:  R 24,5/100 
Dĺžka:   14 500 m 
Križovatky: 3 – mimoúrovňová križovatka Prešov sever, mimoúrovňová križovatka Prešov východ a mimoúrovňová 

križovatka Kapušany 
Tunely:   Tunel Bikoš 1 155 m a tunel Okrúhliak 1 917 m 
Kategórie tunelov:  2xT 7,5/100 
Počet mostných objektov: 21 

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, modifikovaný: 

Kategória:  R 24,5/100 
Dĺžka:   13 860 m 
Križovatky: 3 – mimoúrovňová križovatka Prešov sever, mimoúrovňová križovatka Prešov východ a mimoúrovňová 

križovatka Kapušany 
Tunely:   Tunel Bikoš 1 155 m  
Kategória tunela:  2xT 7,5/100 
Počet mostných objektov: 18 

Rýchlostná cesta R4 Prešov - východný obchvat: 

Kategória:  R 24,5/120 
Dĺžka:   15 000 m 
Križovatky: 4 – mimoúrovňová križovatka Kapušany, mimoúrovňová križovatka Teriakovce, mimoúrovňová 

križovatka Dulová Ves východ a mimoúrovňová križovatka Petrovany 
Počet mostných objektov: 24 
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Košický samosprávny kraj – mesto Košice: 

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce: 

Kategória:  D 26,5/120 + R 24,5/100 
Dĺžka:   14 400 m D1 + 1 061 m R2/R4 
Križovatky: 4 – mimoúrovňová križovatka Budimír, mimoúrovňová križovatka Košické Oľšany, mimoúrovňová 

križovatka Bidovce a mimoúrovňová križovatka Hrašovík 
Počet mostných objektov: 23 

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany: 

Kategória:  R 24,5/100 a 120 
Návrhová rýchlosť:  120 km/hod v úseku Košice juh – Košické Oľšany, 100 km/hod v úseku Šaca – Haniska 
Dĺžka:   23 825,8 m 
I. Úsek R2 Šaca – Haniska   km 0,000 – km 6,828  dĺžka 6 828 m  
II. Úsek R2/R4 Haniska – Košice juh   km 6,828 – km 9,564   dĺžka 2 736 m 
      úsek v prevádzke ako súčasť R4 Košice-Milhosť 
III. Úsek R2/R4 Košice juh – Košické Oľšany km 9,564 – km 23,825 80  dĺžka 14 261,80 m 
Križovatky: 5 – mimoúrovňová križovatka Ľudvíkov dvor, mimoúrovňová križovatka Haniska, mimoúrovňová 

križovatka Košice juh, mimoúrovňová križovatka Krásna a mimoúrovňová križovatka Hrašovík 
Počet mostných objektov: 21 

Súčasťou stavby je SSÚR Šebastovce a veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky. 

2.1. Hodnotené varianty: 
 

Prešovský samosprávny kraj – mesto Prešov: 

Štúdia realizovateľnosti v okolí mesta Prešov navrhuje a hodnotí varianty: 
Variant červený: 

1A Diaľnica D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh (rozsah podľa DSP) s rýchlostnou cestou R4 Prešov severný 

obchvat vrátane tunelov Bikoš a Okrúhliak (rozsah podľa DSP) s napojením úsekov na komunikačný systém v križovatkách: 
- Kapušany (križovatka R4 s cestou I/18)     R4 
- Prešov východ (križovatka R4 s cestou III/018 200 pri obci Fintice)  R4 
- Prešov sever (križovatka R4 s cestou I/68 pri Dúbrave)   R4 
- Prešov západ (križovatka D1, R4, I/18 a II/546 v časti Vydumanec)  D1 a R4 
- Prešov juh (križovatka D1 s cestou I/80 a III/068 010)    D1 

 

1B Diaľnica D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh (rozsah podľa DSP) s rýchlostnou cestou R4 Prešov severný 

obchvat vrátane tunelov Bikoš a Okrúhliak (rozsah podľa DSP) a s preložkou cesty I/68 v úseku Dúbrava – Rusínska s napojením 
úsekov na komunikačný systém v križovatkách: 

- Kapušany (križovatka R4 s cestou I/18)     R4 
- Prešov východ (križovatka R4 s cestou III/018 200 pri obci Fintice)  R4 
- Prešov sever (križovatka R4 s cestou I/68 pri Dúbrave)   R4 
- Prešov západ (križovatka D1, R4, I/18 a II/546 v časti Vydumanec)  D1 a R4 
- Prešov juh (križovatka D1 s cestou I/80 a III/068 010)    D1 
- Sabinovská (križovatka preložky cesty I/68 s ulicou Sabinovskou)  I/68 
- Duklianska (križovatka preložky cesty I/68 s cestou I/18 na ul. Duklianskej) I/68 
- Prešovská (križovatka preložky cesty I/68 s napojením Prešovskej ulice)  I/68 
- Rusínska (križovatka preložky cesty I/68 s ulicou Rusínska)   I/68 
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1C Diaľnica D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh (rozsah podľa DSP) s rýchlostnou cestou R4 Prešov severný 

obchvat modifikovaný vrátane tunela Bikoš (bez tunela Okrúhliak) s napojením úsekov na komunikačný systém v križovatkách: 
- Kapušany (križovatka R4 s cestou I/18) 
- Prešov východ (križovatka R4 s cestou III/018 200 pri obci Fintice) 
- Prešov sever (križovatka R4 s cestou I/68 pri Dúbrave) 
- Prešov západ (križovatka D1, R4, I/18 a II/546 v časti Vydumanec) 
- Prešov juh (križovatka D1 s cestou I/80 a III/068 010) 

 

1D Diaľnica D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh (rozsah podľa DSP) s rýchlostnou cestou R4 Prešov severný 

obchvat vrátane tunela Bikoš (bez tunela Okrúhliak) a s preložkou cesty I/68 v úseku Dúbrava – Rusínska s napojením úsekov na 
komunikačný systém v križovatkách: 

- Kapušany (križovatka R4 s cestou I/18)     R4 
- Prešov východ (križovatka R4 s cestou III/018 200 pri obci Fintice)  R4 
- Prešov sever (križovatka R4 s cestou I/68 pri Dúbrave)   R4 
- Prešov západ (križovatka D1, R4, I/18 a II/546 v časti Vydumanec)  D1 a R4 
- Prešov juh (križovatka D1 s cestou I/80 a III/068 010)    D1 
- Sabinovská (križovatka preložky cesty I/68 s ulicou Sabinovskou)  I/68 
- Duklianska (križovatka preložky cesty I/68 s cestou I/18 na ul. Duklianskej) I/68 
- Prešovská (križovatka preložky cesty I/68 s napojením Prešovskej ulice)  I/68 
- Rusínska (križovatka preložky cesty I/68 s ulicou Rusínska)   I/68 

 
Variant modrý: 

2A Diaľnica D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh (rozsah podľa DSP) s rýchlostnou cestou R4 Prešov 

východný obchvat s východným privádzačom a s preložkou cesty I/68 v úseku Dúbrava – Rusínska s napojením úsekov na 
komunikačný systém v križovatkách: 

- Kapušany (križovatka R4 s cestou I/18)     R4 
- Prešov východ (križovatka R4 s východným privádzačom pri časti Šalgovík) R4 
- Teriakovce (križovatka R4 s cestou III/0681 pri obci Teriakovce)  R4 
- Solivar (križovatka R4 s cestou III/0682 pri časti Solivar)   R4 
- Prešov juh (križovatka D1 s cestou I/80 a III/068 010)    D1 a R4 
- Sabinovská (križovatka preložky cesty I/68 s ulicou Sabinovskou)  I/68 
- Duklianska (križovatka preložky cesty I/68 s cestou I/18 na ul. Duklianskej) I/68 
- Prešovská (križovatka preložky cesty I/68 s napojením Prešovskej ulice)  I/68 
Rusínska (križovatka preložky cesty I/68 s ulicou Rusínska)   I/68 

 

2B Diaľnica D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh (rozsah podľa DSP) s rýchlostnou cestou R4 Prešov 

východný obchvat s východným privádzačom a s napojením úsekov na komunikačný systém v križovatkách: 
- Kapušany (križovatka R4 s cestou I/18)     R4 
- Prešov východ (križovatka R4 s východným privádzačom pri časti Šalgovík) R4 
- Teriakovce (križovatka R4 s cestou III/0681 pri obci Teriakovce)  R4 
- Solivar (križovatka R4 s cestou III/0682 pri časti Solivar)   R4 
- Prešov juh (križovatka D1 s cestou I/80 a III/068 010)    D1 a R4 

 
Košický samosprávny kraj – mesto Košice: 

Štúdia realizovateľnosti v okolí mesta Košice navrhuje a hodnotí varianty: 
Variant červený: 

1 Diaľnica D1 v úseku Budimír - Bidovce (rozsah podľa DSP) s rýchlostnou cestou R2 Košice Šaca – Košické 

Oľšany (rozsah podľa DÚR) s napojením úsekov na komunikačný systém v križovatkách: 
- Budímír (križovatka D1 s cestou I/68 – severný privádzač Košice)  D1 
- Košické Oľšany (križovatka D1 a R2 pri obci Košické Oľšany)   D1 a R2 
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- Bidovce (križovatka D1 s cestou II/576 pri obci Bidovce)   D1 
- Hrašovík (križovatka R2 s cestou I/50 pri obci Hrašovík)   R2 
- Krásna (križovatka R2 s cestou II/552 pri časti Krásna)   R2 
- Košice juh (križovatka R2 s cestou I/68 pri časti Šebastovce)   R2 
- Haniska (križovatka rýchlostných ciest R2 a R4 pri obci Haniska)  R2 a R4 
- Ľudvíkov Dvor (križovatka R2 s cestou I/50 – južný privádzač)   R2 

 
Variant modrý: 

2 Diaľnica D1 v úseku Budimír - Bidovce (rozsah podľa DSP) s rýchlostnou cestou R2 Košice Šaca – Košické 

Oľšany (rozsah podľa DÚR) s východným privádzačom Košice a napojením úsekov na komunikačný systém v križovatkách: 
- Budímír (križovatka D1 s cestou I/68 – severný privádzač Košice)  D1 
- Košické Oľšany (križovatka D1 a R2 pri obci Košické Oľšany)   D1 a R2 
- Bidovce (križovatka D1 s cestou II/576 pri obci Bidovce)   D1 
- Hrašovík (križovatka R2 s cestou I/50 pri obci Hrašovík)   R2 
- Zdoba (križovatka R2 s východným privádzačom)    R2 
- Krásna (križovatka R2 s cestou II/552 pri časti Krásna)   R2 
- Košice juh (križovatka R2 s cestou I/68 pri časti Šebastovce)   R2 
- Haniska (križovatka rýchlostných ciest R2 a R4 pri obci Haniska)  R2 a R4 
- Ľudvíkov Dvor (križovatka R2 s cestou I/50 – južný privádzač)   R2 
- Vyšné opátske (križovatka východného privádzača s cestou I/50)  privádzač 

 

Varianty 
Prešov 

D1 Prešov 
 západ - juh 

R4 severný 
obchvat 

R4 severný 
obchvat - 

modifikovaný 

R4 východný 
obchvat preložka I/68 východný 

privádzač 

1A Áno Áno - -  - - 
1B Áno - Áno - Áno - 
1C Áno Áno - - - - 
1D Áno - Áno - Áno - 
2A Áno - - Áno Áno Áno 
2B Áno - - Áno - Áno 

 

Varianty Košice 
D1 Prešov 
 Budimír - 
Bidovce 

R2 Šaca – 
Košické 
Oľšany 

východný 
privádzač 

1 Áno Áno - 
2 Áno Áno Áno 

 

3. Zdôvodnenie štúdie 

Vyhľadanie a posúdenie environmentálne, dopravne, technicky a ekonomicky najvhodnejšieho priestorového situovania  
diaľnice D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh a Budimír – Bidovce, rýchlostnej cesty R2 Košice Šaca – Košické Oľšany a rýchlostnej 
cesty R4 Prešov severný obchvat. Uvedené komunikácie sú situované v trase  hlavnej Bratislava –Žilina – Prešov – Košice – 
Michalovce – Vyšné Nemecké št. hranica SR/Ukrajina a doplnkovej siete TEN-T št. hranica SR/Poľská republika – Vyšný Komárnik – 
Prešov – Košice – Milhosť št. hranica SR/Maďarská republika. Diaľnica D1 a rýchlostné cesty R2, R4 boli definovaná Novým 
projektom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleného uznesením vlády č. 162 schváleného dňa 21.2.2001 
a aktualizovaný uznesením vlády SR č.523/2003  z 26.6.2003. Koridor rýchlostnej cesty R4 bol potvrdený uznesením vlády č. 1084 
schváleným dňa 17.12. 2007. 

Predmetný  úsek diaľnice D1,  rýchlostnej cesty R2 a R4 je súčasťou európskych dopravných  koridorov TEM alebo TEN-T, 
je súčasťou medzinárodných ciest E58, E71 a E571 a je v súlade s územným  plánom  VÚC  Prešovského a Košického 
samosprávneho kraja a v súlade s územnými plánmi sídelných útvarov Prešov, Košice Šaca, Košice Krásna, obcí Sokoľany, Haniska, 
Valaliky. Diaľnica D1 je súčasťou koridoru TEM 4, rýchlostná cesta R4 Prešov severný obchvat je súčasťou koridoru TEM 4 a úsek R2 
Haniska – Košické Oľšany je súčasťou koridoru TEM 6. Diaľnica D1 je súčasťou základnej siete TEN-T a úseky R4 a R2 sú súčasťou 
súhrnnej siete TEN-T. 
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Jednou z možností spolufinancovania výstavby cestnej infraštruktúry je využitie európskych zdrojov. Pre potreby 
rozhodovania a schvaľovania procesov spolufinancovania je potrebné vypracovať najmä ekonomické analýzy vychádzajúce 
z technického riešenia navrhovaných dopravných stavieb a najmä z hodnotenia dopravných modelov hodnotenej cestnej siete 
predovšetkým sídelných útvarov Prešov a Košice, ktoré majú vplyv na ekonomickú efektívnosť navrhovaných stavieb ako aj výsledky 
a prínosy týchto stavieb. 

Mesto Prešov je križovatkou ciest I/18 a I/68, ktoré pretínajú jeho zastavané územie ako hlavné radiálne komunikácie na 
okraji centrálnej mestskej zóny. Komunikačný systém mesta je napojený zo západnej strany na úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov 
západ a z južnej strany na diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Okrem hlavných radiálnych komunikácií I/18 a I/68 prechádzajú mestom 
Prešov cesty II. a III. triedy. Situovane týchto komunikácií do zastavaného územia so sebou prináša všetky vplyvy cestnej dopravy na 
životné prostredie. Navrhovaný úsek diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh a R4 Prešov, severný obchvat je napojený na 
komunikačný systém v križovatkách: 

 
- mimoúrovňová križovatka Kapušany 

deltovitá mimoúrovňová križovatka s okružnou križovatkou na ceste I/18 zabezpečí napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/18 
medzi Kapušanmi a Ladou, výhľadovo je z tejto križovatky napojená preložka cesty II/ 545 smerom na Bardejov 
 

- mimoúrovňová križovatka Prešov východ - Fintice 
deltovitá mimoúrovňová križovatka zabezpečujúca prepojenie rýchlostnej cesty R4 s cestou III/018 200 pri obci Fintice, 
z tejto križovatky je výhľadovo napojený privádzač na cestu I/18 zabezpečujúci napojenie priemyselnej zóny „Grófske“  
 

- mimoúrovňová križovatka Prešov sever 
útvarová mimoúrovňová križovatka kde je rýchlostná cesta R2 napojená na pôvodnú cestu I/68 v úseku Veľký Šariš – Prešov 
Dúbrava a zároveň je v tejto križovatke napojená prístupová cesta k tunelu Okrúhliak 
 

- mimoúrovňová križovatka Prešov západ 
útvarová mimoúrovňová križovatka ciest D1, R4, I/18, II/546 a miestnych komunikácií je počtom ramien, polohou a dopraným 
významom križovaných komunikácií najrozsiahlejšou navrhovanou križovatkou, ktorej I. etapa v súčasnosti je v prevádzke 
spolu s úsekom diaľnice D1 Svinia – Prešov západ.  
 

- mimoúrovňová križovatka Prešov juh 
útvarová mimoúrovňová križovatka diaľnice D1, privádzača PR5 Prešov juh(v súčasnosti cesta I/80), z križovatky je 
napojená cesta III/068 010 smerom na Petrovany kde sa nachádza aj SSÚD Prešov 

 
 Alternatívne situovanie rýchlostnej cesty R4 ako Východný obchvat mesta Prešov je napojené na komunikačný systém 
mesta v mimoúrovňových križovatkách: 
 
- mimoúrovňová križovatka Kapušany 

deltovitá mimoúrovňová križovatka s okružnou križovatkou na ceste I/18 zabezpečí napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/18 
medzi Kapušanmi a Ladou, výhľadovo je z tejto križovatky napojená preložka cesty II/ 545 smerom na Bardejov 

   
- mimoúrovňová križovatka Šalgovík (Prešov východ) 

trúbkovitá mimoúrovňová križovatka z ktorej je napojený východný privádzač do mesta Prešov napojený na Prešovskú ulicu 
na sídlisku Sekčov  
 

- mimoúrovňová križovatka Teriakovce 
deltovitá mimoúrovňová križovatka s okružnou križovatkou na ceste III/0684 do obce Teriakovce zabezpečí napojenie 
rýchlostnej cesty na cestu III. triedy medzi časťou Šalgovík a Teriakovce, z tejto križovatky napojená aj cesta smerom na 
obec Ruská Nová Ves 
 

- mimoúrovňová križovatka Solivar 
útvarová mimoúrovňová križovatka s okružnou križovatkou na ceste III/0682 zabezpečí napojenie rýchlostnej cesty na cestu 
III/0682 medzi časťou Solivar a obcou Dulová Ves  
 

 V rámci mesta Prešov a jeho komunikačného systému je hodnotená aj preložka cesty I/68 v úseku medzi Dúbravou a ul. 
Rusínskou. Jej hlavnou funkciou je prerozdelenie predovšetkým vnútromestskej dopravy v smere sever-juh z komunikácií situovaných 
v husto zastavanom území na komunikáciu situovanú na okraji zastavanej zóny v súlade s územným plánom mesta Prešov.  
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Uvedená preložka cesty I/68 je na komunikačný systém napojená v mimoúrovňových križovatkách: 
 
- mimoúrovňová križovatka Sabinovská 

deltovitá mimoúrovňová križovatka s okružnou križovatkou na ulici Sabinovská zabezpečí napojenie preložky cesty I/68 na 
komunikačný systém mesta Prešov v uliciach Sabinovská a Prostejovská, z tejto križovatky je napojená severná časť mesta 
Prešov so sídliskom III 
 

- mimoúrovňová križovatka Duklianska 
deltovitá mimoúrovňová križovatka s cestou I/18 severnej časti centrálnej mestskej zóny zabezpečí napojenie preložky cesty 
I/68 na cestu I/18 a zároveň z tejto križovatky je napojená priemyselná zóna v časti ulice Strojnícka 
 

- mimoúrovňová križovatka Prešovská 
trúbkovitá mimoúrovňová križovatka s napojením na prepojovaciu komunikáciu na ulicu Prešovskú na sídlisku Sekčov, tak 
aby zabezpečila ďalšie napojenie tohto sídliska, na konci prepojovacej komunikácie sa nachádza navrhovaná okružná 
križovatka na ulici Prešovská pri obchodnom centre 
 

- mimoúrovňová križovatka Rusínska 
deltovitá mimoúrovňová križovatka na konci preložky cesty I/68 s napojením na ulicu Rusínsku a výhľadovým pokračovaním 
v súbehu s riekou Sekčov až k ulici Košická s okružnou križovatkou na ceste I/18 zabezpečí napojenie rýchlostnej cesty na 
cestu I/18 medzi Kapušanmi a Ladou, výhľadovo je z tejto križovatky napojená preložka cesty II/ 545 smerom na Bardejov 
 
Aglomerácia mesta Košice je križovatkou cestných komunikácií z ktorých najvyšší dopravný význam má diaľnica D1, ktorá 

v súčasnosti je prevádzkovaná v úseku Prešov – Budimír. Cez mesto Košice prechádza v súčasnosti rýchlostná cesta R4 v úseku 
Budimír – Barca, ktorej súčasťou sú mimoúrovňové križovatky Dargovských hrdinov, Prešovská – Sečovská a Južné nábrežie. 
Rýchlostná cesta R2 v súčasnosti prechádza Barcou a Šacou. Tieto úseky rýchlostných ciest sú dočasné do body dobudovania siete 
rýchlostných ciest a sú situované v trase ciest I/68 a I/50. V súčasnosti  celý  objem  dopravy  v záujmovom  území  prechádza po 
komunikačnom systéme aglomerácie tvoreného sieťou rýchlostných ciest, ciest I, II. a III. triedy čo so sebou prináša všetky vplyvy 
cestnej dopravy na životné prostredie najmä v zastavanom území.  

Navrhovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce zabezpečí východný obchvat mesta Košice a je napojený na komunikačný 
systém v križovatkách: 

 
- mimoúrovňová križovatka Budimír 

útvarová mimoúrovňová križovatka diaľnice D1 so severným privádzačom do mesta Košice, cestu I/68 smerom na Budimír 
a cestou III/ 050 201 do obce Rozhanovce, súčasťou diaľnice je dobudovanie jestvujúcej mimoúrovňovej križovatky s novými 
kolektorovými pásmi a vetvami 
 

- mimoúrovňová križovatka Košické Oľšany 
útvarová mimoúrovňová križovatka diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R2 situovaná západne od obce Rozhanovce 
zabezpečujúca prepojenie diaľnice s rýchlostnou cestou R2 
 

- mimoúrovňová križovatka Bidovce 
deltovitá mimoúrovňová križovatka diaľnice D1 s okružnou križovatkou na ceste II/576 navrhovaná na etapovitú výstavbu, 
pričom v prevej fáze je navrhované napojenie na cestu II/576 s prepojením na cestu I/50 smerom na Michalovce 
a navrhovanou okružnou križovatkou ciest I/50 a II/576 
 

- mimoúrovňová križovatka Hrašovík 
deltovitá mimoúrovňová križovatka rýchlostnej cesty R2 s okružnou križovatkou na ceste I/50 navrhovaná na etapovitú 
výstavbu, pričom v prevej fáze je navrhované napojenie na cestu I/50, z tejto okružnej križovatky je napojená cesta 
III/050200 do obce Hrašovík 
 
Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany je na komunikačný systém napojený v piatich križovatkách: 
 

- mimoúrovňová križovatka Ľudvíkov Dvor 
útvarová križovatka kde je rýchlostná cesta R2 napojená na pôvodnú cestu I/50 v úseku Ľudvíkov Dvor – Červený rak 
a zároveň je v tejto križovatke napojená cesta III/050 187 „Haništianska“ cesta z ktorej je prístupný areál priemyselnej zóny 
U.S. Steel Košice, s.r.o. (USSK) v jeho severnej  časti kde sa nachádzajú hlavné nákladné brány UUSK 
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- mimoúrovňová križovatka Haniska 
útvarová križovatka zabezpečujúca dopravné prepojenie rýchlostných ciest R2 a R4 (Košice – Milhosť, ktorá bude v jeseni 
2013 uvedená do užívania) a zároveň je v tejto križovatke napojená cesta III/050 187 „Haništianska“ cesta vo východnej 
časti priemyselnej zóny USSK a v tejto časti je pripravovaná výstavba prekladiska multimodálnej prepravy 

- mimoúrovňová križovatka Košice juh 
deltovitá križovatka rýchlostných ciest R2 a R4 s cestou I/68 zabezpečujúca napojenie južnej časti mesta Košice na 
rýchlostnú cestu ktorej I. etapa je súčasťou stavby R4 Košice – Milhosť s rýchlostnou cestou R2 bude dobudovaná do 
definitívneho tvaru 

- mimoúrovňová križovatka Krásna 
osmičková križovatka, ktorá zabezpečí prepojenie cestu II/552 s rýchlostnou cestou v juhovýchodnej časti mesta Košice-
Krásna 

- mimoúrovňová križovatka Hrašovík 
súčasťou rýchlostnej cesty R2 je dobudovanie mimoúrovňovej križovatky Hrašovík, ktorej I. etapa je súčasťou diaľnice D1 
Budimír – Bidovce 

Navrhovaný úsek východného privádzača z rýchlostnej cesty R2 na cestu I/50 v rámci komunikačného systému mesta 
Košice je napojený v dvoch križovatkách: 

 
- mimoúrovňová križovatka Zdoba (Košice východ) 

trúbkovitá mimoúrovňová križovatka kde je východný privádzač napojený  na rýchlostnú cestu R2, situovaná juhozápadne od 
obce Sady nad Torysou  

- mimoúrovňová križovatka Vyšné Opátske 
trúbkovitá mimoúrovňová križovatka kde je rýchlostná cesta R2 napojená na jestvujúcu cestu I/50 v úseku medzi križovatkou 
Prešovská-Sečovská a križovatkou Nad Jazerom, súčasťou križovatky je vybudovanie kolektorových pásov pre napojenie 
obslužných dopravných zariadení a napojenie jestvujúcich miestnych komunikácií 

3.1 Účel a ciele štúdie 

Diaľnica D1 a rýchlostné cesty R2 a R4 majú snahu naplniť hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je dobudovanie novej 
kapacitnej siete diaľníc a rýchlostných ciest, ktoré budú vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravnú infraštruktúru v 
hodnotenom území. Dôvodom výstavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a zlepšenie životného prostredia kvalitným a 
rýchlym prepojením sever – juh, tzv. východným ťahom Slovenska. Účelom a cieľom je hodnotenie navrhovaných trás diaľnice D1 a 
vypracovanie štúdie realizovateľnosti s riešením variantných návrhov vedenia trasy rýchlostnej cesty R2 a R4.  

Cieľom stavby je odklonenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie miest Prešov a Košice, prerozdelenie dopravy 
komunikačných systémov oboch miest čo prispeje k zníženiu negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie a obyvateľov v 
spomínaných mestách. Na základe výsledkov z štúdie realizovateľnosti sa odporučí  najvhodnejšie riešenie navrhovaných 
komunikácií, stanoví spôsob a potrebný rozsah technických opatrení na ochranu životného prostredia, prípadne sa použije ako 
podklad pri prehodnotení územno-plánovacích dokumentácií dotknutých miest a obcí ako aj územného plánu vyšších územných 
celkov Prešovského a Košického samosprávneho kraja. 

Spracovaná štúdia bude  podkladom pre ochranu územia potrebného na výstavbu diaľnice D1 a rýchlostných ciest R2 a R4 
vrátane napojenia na jestvujúci komunikačný systém. Zároveň sa  zabezpečí aj koordinácia realizácie stavieb v blízkosti navrhovaných 
stavieb nadväzujúcich na tieto cesty tak, aby nebolo nutné budovať dočasné cesty , resp. objekty a demolovať nevhodne situované 
stavby. 

3.2 Záujmová oblasť štúdie 

A) V Prešovskom samosprávnom kraji sú v rámci cestnej siete v okolí sídelného útvaru Prešov sú hodnotené komunikácie: 
• Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh 
• Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat 
• Rýchlostná cesta R4 Prešov - východný obchvat 
• Preložka cesty I/68 
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B) V Košickom samosprávnom kraji sú v okolí sídelného útvaru Košice hodnotené komunikácie: 
• Diaľnica D1 Budimír – Bidovce 
• Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany 

A1)   Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh 

Mesto Prešov je dôležitou križovatkou cestných 
komunikácií z ktorých najvyšší dopravný význam majú 
cesty I/18 v smere východ – západ a cesta I/68 v smere 
sever – juh. V súčasnosti celý objem dopravy v záujmovom 
území prechádza po komunikačnom systéme mesta 
Prešov čo so sebou prináša všetky vplyvy na životné 
prostredie. Mesto Prešov v súčasnosti nemá vybudované 
komunikácie nadradenej dopravnej infraštruktúry situované 
mimo zastavaného územia mesta. Súčasťou tejto 
nadradenej dopravnej infraštruktúry je diaľnica D1 a 
rýchlostná cesta R4. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ 
obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť 
„severný“ ochvat mesta Prešova. Tieto komunikácie sú 
navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov 
západ, pričom jednou z ich funkcií je previesť najmä 
tranzitnú dopravu mimo zastavané územie mesta. Obsluhu územia v údolí rieky Torysy zabezpečuje v súčasnosti sieť ciest II. a III. 
triedy napojených z ciest I/18 a I/68 a mestských komunikácií.  

Navrhovaný úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je na komunikačný systém napojený v dvoch mimoúrovňových 
križovatkách: 

- MÚK Prešov západ s napojením na rýchlostnú cestu R4 Prešov severný obchvat, cestu I/18 a cestu II/546 

- MÚK Prešov juh kde je napojená diaľnica D1 na komunikačný systém mesta cestou I/80 plniacou funkciu diaľničného privádzača  

Na diaľnicu D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh, na základe na Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie 
(EKOPED Žilina, REGIOPLÁN Nitra 09.2001), vypracovanej podľa zákona č. 127/1994 Z.z., bolo vydané „Záverečné stanovisko“ 
Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) dňa 28.11.2002. V roku 2009 bola spracovaná dokumentácia na územné rozhodnutie 
stavby na ktorú bolo 3.9.2009 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby s predĺžením do 31.12.2015. V roku 2009 bola spracovaná na 
DÚR rezortná a štátne expertíza. V súčasnosti je ukončený proces majetkoprávnej prípravy a prebieha proces stavebného konania. 

Územie v údolí potoka Vydumanec je v súčasnosti využívané prevažne na poľnohospodárske účely. V samotnom údolí 
potoka sa nachádza záhradkárska osada Vydumanec I.. Južne od tejto záhradkárskej osady je areál bývalého poľnohospodárskeho 
družstva, ktorý je v súčasnosti z časti využívaný na podnikateľské účely (predaj lodí, autoservis). Oblasť medzi potokom Vydumanec a 
údolí Malkovského potoka je tvorená trvalo trávnatými porastmi. Táto oblasť je situované medzi zastavaným územím ulíc Terchovská 
a Malkovská. Toto zastavané územie s obytnou zástavbou je prístupné z údolia potoka Vydumanec a z údolia Malkovského potoka. V 
údolí Malkovského potoka sa nachádza lokalita obytnej zástavby ulice Terchovská. Severné svahy Malkovského potoka sú využívaná 
ako záhrady na poľnohospodárske účely. V najsevernejšej časti údolia sa nachádza lokalita obytnej zástavby, ktorá je prístupná po 
lesnej ceste okolo záhradkárskej osady Malkovská. 

Medzi údolím Malkovského potoka a údolím ulice Za Kalváriou Sa nachádza lokalita mestských lesov, prístupných z ulice 
Medzi údolím ulice za Kalváriou a údolím rieky Torysa sa nachádzajú mestské lesy vrchu Malkovská hôrka. Údolie rieky Torysa je 
využívané predovšetkým na poľnohospodárske účely. Na pravom brehu rieky Torysa medzi hranicou lesa a riekou sa nachádza 
záhradkárska osada Pod Wilec hôrkou I. Medzi riekou Torysa a cestou I/68 sa nachádza areál bývalej čistiarne odpadových vôd 
(ČOV), ktorá je v súčasnosti mimo prevádzku prebieha jej postupné odstránenie. Medzi areálom bývalej čistiarne odpadových vôd a 
cestou I/68 sa nachádza železničná trať č. 188 Kysak – Plaveč – Muszyna PKP. Do rieky Torysa sa tesne pod areálom bývalej ČOV 
zaúsťuje potok Delňa. Medzi potok Delňa, cestou I/68 a jestvujúcim areálom ZVL prebieha príprava priemyselného parku ZVL. Územie 
medzi potokom Delňa a jestvujúcou diaľnicou D1 Prešov – Budimír je v súčasnosti využívané na poľnohospodárke účely. V tejto 
lokalite zároveň prebieha príprava a výstavba priemyselného parku Haniska - Záturecká. Využitie územia severne od údolia potoka 



D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce  
Štúdia realizovateľnosti – Sprievodná správa 

12 

 

Vydumanec, kde je navrhovaná rýchlostná cesta R4 a jej napojenie na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ je 
obdobné ako v ostatnej časti. Územie je predovšetkým využívané na poľnohospodárske účely. Severne od údolia potoka Vydumanec 
medzi cestou I/18 a obcou Malý Šariš sa nachádza lesný biotop „Sosienky“ na ktorého východnom okraji je údolie Hnevlivá dolina, v 
súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely. Severne od cesty I/18 za areálom čerpacej stanice pohonných hmôt na okraji 
zastavaného územia sa nachádza lokalita radových garáží prístupných z cesty I/18. Medzi týmito garážami a čerpacou stanicou sa 
nachádza obytná zástavba ulice Levočská, ktorá tvorí okraj zastavaného územia západnej časti mesta Prešov. Medzi jestvujúcou 
cestou I/18 a diaľnicou D1 sa v súčasnosti nachádza obaľovacie centrum firmy EUROVIA, a.s. na výrobu asfaltom stmelených zmesí. 

A2)  Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat 

Trasa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – Západ. 
Následne je trasa vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela „Bikoš“. 
Tunel je dlhý 1.155 m. Severný portál tunela je v km 2,824 a vychádza na svahu nad existujúcim objektom strelnice. Zo severného 
portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m poľnú cestu, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a 
cestu I/68. 

V km 3,500 sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever („Dúbrava“) s cestou I/68 . Trasa je v km 3,300 až 4,600 
vedená údolím potoka Dzikov. V km 5,036 sa nachádza západný portál tunela „Okruhliak“. Dĺžka tunela „Okruhliak“ je 1917 m. 
Východný portál tunela „Okruhliak“ sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok v km 6,933. Trasa v km 7,650 až 12,200 
prechádza na ploche využívanej v súčasnosti na poľnohospodárske účely v mierne svahovitom teréne, pričom v km 9,000 križuje 
mohutnými mostným objektmi údolie, poľnou cestu a cestu III/18200, ktorá vedie do obce Fintice a v km 9,520 križuje trasa mostným 
objektom navrhovanú úpravu toku Sekčov. V km 9,730 je navrhnutý mostný objekt nad preložkou poľnej cesty a v km 10,300 trasa 
križuje mostným objektom údolie a železničnú trať Prešov – Strážske. V km 12,190 trasa rýchlostnej cesty R4 križuje cestu I/18. Ďalej 
trasa prechádza poľnohospodárskymi plochami juhovýchodne od obce Kapušany kde za obcou v km 14, 680 074 je trasa dočasne 
napojená na cestu I/18. Stavba „R4 Prešov – severný obchvat“ sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v 
katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Vyšná Šebastová a Kapušany. Umiestnenie stavby je v súlade s 
územnoplánovacou dokumentáciou mesta Prešov a podľa záväznej časti územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

Trasa rýchlostnej cesty R4 prechádza prevažne poľnohospodárskymi pozemkami, čiastočne aj lesnými a ostatnými 
pozemkami. Zároveň treba spomenúť, že trasa rýchlostnej cesty je vedená v zosuvných územiach so svahovými deformáciami. Pri 
návrhu objektov bolo potrebné zabezpečiť stabilitu územia sanačnými prvkami ako sú povrchové odvodnenie, výmena podložia, 
úpravy svahov. Trasa navrhovanej rýchlostnej cesty R4 neprechádza a ani sa bezprostredne nedotýka v súčasnosti vyhlásených 
kultúrnych pamiatok. Územie rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat je v zmysle regionálneho geomorfologického členenia 
Slovenska súčasťou vnútorných Západných Karpát, začiatok úseku trasy spadá do Podhôľno-magurskej oblasti, celku Spišsko-
šarišské medzihorie, podcelku Šarišské podolie, koniec úseku do oblasti Lučensko-košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku 
Toryská pahorkatina. Hydrogeograficky patrí záujmové územie do úmoria Čierneho mora, k povodiu rieky Hornád. Torysa preteká 
územím v dĺžke 8,5 km. Najvýznamnejším ľavostranným prítokom Torysy je Sekčov, ktorý odvodňuje východnú časť územia a južne 
od mesta sa vlieva do Torysy. Torysa patrí z hľadiska odtoku počas roka k stredohorskej oblasti. Patrí do povodia rieky Hornád. Podľa 
vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 525/2002 Z.z. medzi vodohospodárske významné toky na dotknutom území sú 
zaradené Torysa a Sekčov a jeho ľavostranný prítok Šebastovka. 

Územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje dlhé leto, teplé a suché, veľmi krátke prechodné 
obdobie, s teplou až mierne teplou jarou a jeseňou, zima je mierne teplá, suchá až veľmi suchá s krátkym trvaním snehovej prikrývky 
(50-80 dní). 

Na geologickej stavbe hodnoteného územia sa podieľajú tieto útvary: vnútrokarpatský paleogén, neogén a kvartér. 
Vnútrokarpatský paleogén - Je zastúpený hutianským a zubereckým súvrstvím. Neogén - Je zastúpený molasovými sedimentmi 
prešovského a teriakovského súvrstvia. Kvartér - Je zastúpený deluviálnymi sedimentmi, fluviálnymi sedimentmi, pleistocénnymi 
terasovými sedimentmi a proluviálnymi sedimentmi. Hodnotené územie patrí do hydrologického rajónu QP 120 Paleogén Spišsko-
šarišskeho medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy a QP 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny. Vodné 
plochy sa v súčasnosti v riešenom území nenachádzajú. Z nerudných surovín majú najväčší význam piesky a štrky a stavebný kameň. 
Najviac sa využívajú štrky, a to na stavebné účely. Podľa vyjadrenia Okresného banského územia sa pri Kapušanoch nachádza 
chránené ložisko bentonitu. Z hľadiska seizmicity sa v zmysle STN 73 00 36 (Seizmické zaťaženie stavieb) sa predmetné územie 
nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika 3. 
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A3)   Rýchlostná cesta R4 Prešov – východ obchvat 

Trasa Východného obchvatu má začiatok situovaný v mimoúrovňovej križovatke Prešov juh na diaľnici D1 Prešov – Budimír 
južne od jestvujúceho strediska SSÚD Prešov. Z križovatky Prešov juh prechádza údolím Potoky kde sa nachádza Záborský potok. 
Západne od obce Záborské prechádza mierne zvlneným územím Košariská a Háj do údolia potoka Delňa západne od obce Dulová 
Ves kde križuje cestu III/0682. Na úpätí Slanských vrchov prechádza východný obchvat mierne zvlneným územím poľnohospodársky 
využívaných pozemkov východne od časti Solivar. Prechádza okrajom lesných pozemkov úpätia Slanských vrchov. V tomto území sa 
nachádza chránené ložisko dobývacieho priestoru soli. Toto chránené územie zasahuje od okraja zastavaného územia časti Solivar 
v lokalite Zvalenisko a Vyšné Žliabky smerom k obci Ruská Nová Ves a Dulová Ves. Západne od obce Ruská Nová Ves v časti Široké 
a Stavenec sa nachádza údolie Soľnobanského potoka s plochami využívanými ako lúky a pastviny. V údolí potoka sa nachádza cesta 
III/0683 zo Solivaru do Ruskej Novej Vsi. Toto územie má pahorkatinný charakter s prevažne poľnohospodársky využívanými 
pozemkami. Na severnej strane údolia sa nachádza cesta III/0684 zo Solivaru do Teriakoviec. Západne od obce Teriakovce sa 
nachádza údolie Barackého potoka s cestou III/0681 zo Šalgovíka do Teriakoviec. Územie medzi Šalgovíkom a Teriakovcami 
v súčasnosti postupne nadobúda charakter zastavaného územia obytnou zástavbou a priestor pre situovanie východného obchvatu sa 
pomaly obmedzuje. 

V časti Šalgovícke jarky sa nachádza údolie Šalgovíckeho potoka a pahorkatinné územie pretínajúce Šalgovický potok, 
Ortášsky potok, potok Šebastovka a niekoľko bezmenných potokov. Toto územie je využívané predovšetkým ako poľnohospodárske 
pozemky. Medzi časťou Nižná Šebastová a obcou Vyšná Šebastová sa nachádza vojenské letisko Prešov s civilnou prevádzkou. Na 
letisku sa nachádza vrtuľníková jednotka a sídlo Prešovského aeroklubu, letisko je neverejné s nepravidelnou leteckou dopravou 
a určené je pre vnútroštátne lety. Letisko má trávnatú vzletovú a pristávaciu dráhu. 

Východne od obce Kapušany prechádza východný obchvat do údolia potoka Ladianka kde medzi obcami Kapušany a Lada 
križuje cestu I/18. V údolí Šalgoviského potoka sa nachádza situovaný východný privádzač z východného obchvatu po cestu III/06815 
nachádzajúcu sa na sídlisku Sekčov. 

A4)   Preložka cesty I/68 

Preložka cesty I/68 je situovaná v údolí rieky Torysa so začiatkom v mimoúrovňovej križovatke Prešov sever kde sa križuje 
rýchlostná cesta R4 s cestou I/68. Súčasťou mimoúrovňovej križovatky je úprava cesty I/68 od križovatky Veľký Šariš po čerpaciu 
stanicu Slovnaft severne od mesta Prešov. V tomto mieste sa na križovatku napája preložka cesty I/68 ktorá prechádza súbežne so 
železničnou traťou Kysak – Plaveč v údolí rieky Torysa. V mieste záhradkárskej osady pri rieke Torysa križuje preložka cesty 
železničnú trať a je situovaná medzi traťou a riekou Torysa kde sa nachádza napojenie sídliska III s mimoúrovňovým napojením ktoré 
je súčasťou križovatky Sabinovská. Preložka cesty I/68 mimoúrovňovo križuje ulicu Sabinovská kde sa nachádza mimoúrovňová 
križovatka Sabinovská. V tomto úseku sa nachádza záhradkárska osada Pod Skalkou. Z údolia Torysy prechádza preložka cesty I/68 
do údolia rieky Sekčov zárezom nad záhradkárskou osadou Pod Skalkou. V údolí rieky Sekčov križuje preložka cesty rieku ako aj 
prístupovú komunikáciu do časti Surdok. Na ľavom brehu rieky Sekčov prechádza zátopovým územím rieky s výhľadovou 
priemyselnou zónou. V mieste kríženia s cestou I/18 sa nachádza mimoúrovňová križovatka Duklianska. Z križovatky smeruje 
preložka cesty po ľavom brehu rieky Sekčov do časti Pod Táboriskom kde križuje železničnú trať Prešov – Strážske a rieku Sekčov. 
Tu je navrhovaná mimoúrovňová križovatka Prešovská, ktorá zabezpečuje prepojenie preložky cesty I/68 s sídliska Sekčov pri 
obchodnom centre MAX. z tejto križovatky smeruje preložka cesty južným smerom po pravom brehu rieky Sekčov súbežne so 
železničnou traťou a v mieste kríženia s ulicou Rusínska sa nachádza mimoúrovňová križovatka Rusínska. Preložka cesty má v tomto 
mieste navrhovaný KÚ pričom výhľadovo pokračuje súbežne s riekou Sekčov až k ceste I/68 ul. Košická. 

B1)   Diaľnica D1 Budimír - Bidovce 

V predmetom území sa nachádzajú komunikácie všetkých tried a funkcií. Najvyššiu dopravnú funkciu má jestvujúca diaľnica 
D1 v úseku Prešov – Lemešany – Budimír, ktorá je v súčasnosti v prevádzke. Diaľnica D1 zabezpečuje dopravné prepojenie dvoch 
najväčších miest východného Slovenska Košíc a Prešova. Diaľnica D1 je kategórie D 26,5/100. Z diaľnice D1 pri obci Budimír je 
vedený diaľničný privádzač do mesta Košice. V trase diaľničného privádzača je situovaná cesta I/68, ktorá je na diaľničný privádzač 
napojená v mimoúrovňovej križovatke Budimír. Z tejto križovatky je napojená cesta III/068 019 do Vajkoviec. Cesta I/68 kategórie C 
9,5 zabezpečuje obsluhu územia súbežne s diaľnicou D1. 
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Diaľničný privádzač ( cesta I/68 ) do mesta Košice zabezpečuje 
dopravné napojenie mesta Košice zo severnej stany. V meste Košice je na 
komunikačný systém mesta Košice napojený v mimoúrovňovej križovatke 
Dargovských hrdinov. Z križovatky smeruje cesta I/68 ( Prešovská cesta ) 
južným smerom v zastavanom území mesta Košice do križovatky ciest I/68 
a I/50 Prešovská – Sečovská, ktorá je v súčasnosti v prevádzke. Touto 
križovatkou prejde denne okolo 60 tisíc vozidiel za deň. 

Z križovatky Prešovská – Sečovská smeruje cesta I/50 
východným smerom. Kategória realizovanej križovatky je MZ 19/60. Cesta 
I/50 ( Sečovská cesta ) smeruje do časti Košická Nová Ves nad sídliskom 
Dargovských hrdinov. Južne od Košickej Novej Vsi je situovaná križovatka 
na sídlisko Dargovských hrdinov. Cesta I/50 prechádza priamo cez 
zastavané územie Košickej Novej Vsi, kde je situovaná priesečná svetelne 
riadená križovatka s miestnymi komunikáciami. Za Košickou Novou Vsou 
cesta I/50 prechádza pahorkatým územím, so šírkovým usporiadaním 
cesty zodpovedajúcim kategórii C 9,5 s čiastočnou možnosťou 
predbiehania. Cesta I/50 klesá do údolia aluviálnej nivy rieky Torysy okolo 
obce Hrašovík. V klesaní so sklonom cca 5 % sú situované prídavné pruhy 
v stúpaní smerom do mesta Košice. Rýchlosť jazdy je obmedzená 

dopravným značením bez možnosti predbiehania. Celková dĺžka klesania je cca 1 500 m. V údolí aluviálnej nivy rieky Torysa cesta 
I/50 križuje mostným objektom rieku. Menšia plocha mostného otvoru je príčinou vzdúvania hladiny veľkých prietok vôd s rozdielom 
výšky hladím cca 80 cm pred a pod mostným objektom. 

Zvýšenie hladiny prietoku veľkých vôd je príčinou rozsiahleho zátopového územia rieky Torysy, ktoré zasahuje aj do 
zastavaného územia obcí Vajkovce a Rozhanovce. Cesta I/50 smeruje východným smerom na vrch Ortáš nad obcou Košické Olšany. 
V stúpaní od obce Košické Olšany a z druhej strany od obce Ďurďošík sú situované prídavné pruhy. Pozdĺžny sklon komunikácie 
dosahuje cca 5,5 %. Cesta I/50 prechádza cez zastavané územie obce Ďurďošík s obmedzením jazdnej rýchlosti v zastavanom 
území. Za obcou Ďurďošík klesá cesta I/50 do údolia Olšavského potoka smerom na obec Bidovce. Olšavský potok križuje cesta I/50 
mostným objektom. Južne od obce Bidovce je situovaná priesečné neriadená križovatka s cestou II/576 do obce Bidovce a obce 
Ďurkov. Z križovatky Budimír je napojená cesta III/068 019 do obce Vajkovce, na ktorú je napojená cesta III/050 201 medzi 
Vajkovcami – Rozhanovcami a Košickými Olšanmi, kde je napojená ne cestu I/50. Z hľadiska dopravného zaťaženie je 
nazaťaženejším úsekom cesta I/68 v zastavanom území mesta Košice. Z hľadiska kapacity jestvujúcej komunikačnej siete podľa 
predpokladaného vývoja dopravného zaťaženia dôjde k prekročeniu prípustnej intenzity na ceste I/50 v úseku Košická Nová Ves – 
Ďurďošík – Bidovce okolo roku 2010. 

Z dôvodu nárastu intenzity dopravy a najmä vysokého podielu nákladných vozidiel ( takmer 31 % ) sú obmedzené 
manévrovacie možnosti účastníkov dopravy a zároveň je obmedzená plynulosť dopravy. V predmetnom úseku dochádza k častým 
dopravným nehodám, často aj s tragickými následkami. Vzhľadom na tieto skutočnosti hodnotíme stavebno-technický stav tohto úseku 
cesty I/50 za nevyhovujúci. Trasa diaľnice D1 Budimír – Bidovce má v úseku po križovatku s rýchlostnou cestou R2/R4 pri obci 
Rozhanovce severo-južné smerovanie. Od tejto križovatky smeruje diaľnica D1 východným smerom na Michalovce. V úseku ZÚ po 
obec Rozhanovce prechádza rovinatým územím údolia rieky Torysa pričom diaľnica D1 je situovaná priamo v zátopovom území rieky 
Torysa. Za obcou Rozhanovce prechádza diaľnica D1 pahorkatým územím vrchu Ortáš medzi obcami Košické Olšany a Ďurďošík. Za 
obcou Ďurďošík diaľnica D1 je situovaná v rovinatom území údolia potoka Olšava. Podľa geomorfologického členenia územia SR. 
Predmetné územie patrí do geomorfologického celku Košickej kotliny, podcelku Toryskej pahorkatiny. Charakteristickou črtou reliéfu je 
tu výrazne rovinatý terén širokej aluviálnej nivy Torysy. Z hľadiska geologickej stavby územia je územie tvorené: 

• kvartérne sedimenty, s najväčším plošným rozšírením sú zastúpené fluviálne holocénne náplavy rieky Torysy 
prevažne tvorené súdržnými zeminami 

• neogén sedimenty, zastúpené klčovským súvrstvím a stretavksým súvrstvím. Klčovské súvrstvie zastúpené 
ryolitickými tufmi, ktoré postupne prechádzajú do ílov so štrkom. Stretavské súvrstvie s prevládajúcimi 
hrubozrnnými tufmi, najrozšírenejšou litofáciou stretavského súvrstvia sú íly, ílovce, prachovce s polohami štrkov 
a pieskovcov. 
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B2)   Rýchlostná cesta R2 Košice Šaca – Košické Oľšany 

- rýchlostná cesta R2 úsek Šaca – Haniska – dĺžky 6,828 km 

 Západný úsek rýchlostne cesty: 

Rýchlostná cesta je navrhovaná v kategórii R 24,5/100. Dĺžka I. úseku rýchlostnej cesty je 6,828 km. Rýchlostná cesta 
má začiatok situovaný v jestvujúcej mimoúrovňovej križovatke Šaca s plynulým priestorovým výhľadovým napojením na úsek R2 
Včeláre - Šaca, ktorý je v súčasnosti v príprave. Križovatka Šaca je navrhovaná na rekonštrukciu v rámci úseku Včeláre – Šaca. 
Rýchlostná cesta R2 je v úseku Šaca – Ľudvíkov Dvor situovaná v trase jestvujúcej cesty R2 (pôvodná cesta I/50) pričom je 
navrhovaná jej rekonštrukcia so zväčšením šírky z pôvodnej 22,5 m komunikácie na R 24,5 m a úpravou smerového vedenia cesty, 
ktorá bola pôvodne navrhovaná na návrhovú rýchlosť 80 km/hod so smerovými oblúkmi polomerov R 500 m. Navrhovaná rýchlostná 
cesta má smerové vedenie so smerovými oblúkmi polomerov min. 720 m. 

Jestvujúca zástavba ako aj pozemky pozdĺž cesty I/50 na jej ľavej strane budú prístupné z navrhovanej prístupovej 
komunikácie medzi križovatkou Šaca  a Ľudvíkovým Dvorom. V priestore vstupnej brány č.3 do areálu USSK sa nachádzajú na 
jestvujúcej ceste obojstranné zastávkové pruhy s podchodom pre peších pod jestvujúcou komunikáciou. Tieto zastávkové pruhy 
zostanú napojené na navrhovanú rýchlostnú cestu R2 so zachovaním jestvujúceho podchodu pre peších. 

Južne od časti Ľudvíkov Dvor je navrhovaná mimoúrovňová útvarová križovatka „Ľudvíkov Dvor“. Z tejto mimoúrovňovej 
križovatky smeruje rýchlostnej cesta východným smerom súbežne s cestou III/050 187 (Haništianska cesta) po križovatku Haniska. 
Mimoúrovňová útvarová križovatka Ľudvíkov Dvor zabezpečuje prepojenie rýchlostnej cesty R2 s pôvodnou cestou I/50 (dočasná R2) 
a cestou III/050 187 z ktorej je dopravne napojená severná časť priemyselnej zóny USSK a nákladnou bránou tohto areálu. Jestvujúca 
úrovňová styková križovatka ciest I/50 a III/050 187 pri Ľudvíkovom Dvore je dlhodobo evidovaná ako opakovaná nehodová lokalita 
a jej prestavbou na mimoúrovňovú križovatku bude táto nehodová lokalita odstránená. Pôvodná cesta I/50 (dočasná R2) môže po jej 
rekonštrukcii plniť funkciu južného privádzača na rýchlostnú cestu R2 a zároveň dopravne zabezpečí prepojenie komunikačného 
systému mesta Košice s rýchlostnou cestou R2 a rýchlostnou cestou R4 smerom do Maďarskej republiky. Súčasťou tejto križovatky je 
napojenie časti Ľudvíkov Dvor s odstránením úrovňových krížení. V križovatke Ľudvíkov Dvor sa nachádza okružná križovatka, ktorá 
bude zabezpečovať prepojenie „miestnej“ dopravy v rámci priemyselnej zóny. Prepojenie rýchlostnej cesty R2 s pôvodnou cestou 
smerom do mesta Košice je riešené samostatnými vetvami a budú zabezpečovať komfortné, bezpečné a kapacitné prepojenie 
„tranzitnej“ dopravy v rámci aglomerácie Košice. Z okružnej križovatky bude napojená cesta III/050 187 v severnej časti priemyselnej 
zóny, napojenie vstupnej brány č.3 a napojenie časti Ľudvíkov Dvor. 

Z križovatky Ľudvíkov Dvor smeruje rýchlostná cesta súbežne s cestou III/050 187 až do križovatky Haniska, pričom 
rýchlostná cesta nezasahuje do ochranných pásiem a prekážkových rovín letiska Košice a je situovaná vo väčšej vzdialenosti od 
Haništianskeho lesa. Rýchlostná cesta mostným objektom križuje koridor železničnej trate č. 160 Zvolen – Košice, širokorozchodnej 
železničnej trate USSK a vlečkové koľaje v areáli USSK. 

Západne od obce Haniska sa nachádza mimoúrovňová križovatka Haniska zabezpečujúca prepojenie rýchlostnej cesty R2 
s rýchlostnou cestou R4 Košice – Milhosť, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe s plánovaným uvedením do užívania v roku 2013. Ide 
o útvarovú mimoúrovňovú križovatku, ktorá okrem prepojenia rýchlostných ciest R2 a R4 zabezpečí ich prepojenie s cestou III/050187. 
V lokalite západne od obce Haniska sa nachádza priemyselná zóna s kontajnerovým prekladiskom firmy Metrans. Východne od areálu 
USSK smerom k obci Sokoľany je pripravovaný areál prekladiska intermodálnej prepravy TIP Košice a plánovaný projekt Globálneho 
industriálneho parku GLIP Košice s plochou cca 550 ha. Prepojenie rýchlostnej cesty s cestou III/050 187 a prístupových ciest 
k areálom prekladísk je navrhované prostredníctvom okružnej križovatky. Z tejto križovatky bude dopravne napojený aj jestvujúci areál 
Haniska. 

Medzi priemyselnou zónou a obcou Haniska sa pri ceste III/050 187 nachádza lokalita solárneho parku. Rýchlostná cesta 
zasahuje do severnej časti tohto solárneho parku, pričom sa javí ako najvýhodnejšie upravenie plochy solárneho parku 
s premiestnením solárnych panelov mimo trasu plánovanej rýchlostnej cesty R2. 

Napojenie R2 na rýchlostnú cestu R4 si vyžaduje úpravu rýchlostnej cesty R4 dostavbou odbočovacích a pripájacích pruhov 
a časti úseku je potrebné okrem rozšírenia telesa rýchlostnej cesty aj posunutie protihlukovej steny na ochranu obytnej zástavby obce 
Haniska. 

  



D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce  
Štúdia realizovateľnosti – Sprievodná správa 

16 

 

- rýchlostná cesta R2/R4 úsek Haniska – Košice juh – dĺžky 2,736 km 

V križovatke Haniska sa rýchlostná cesta R2 napojí do trasy rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť, ktorá v súčasnosti je 
v prevádzke od jesene 2013. Spoločným úsekom je úsek rýchlostnej cesty R4 od ZÚ po km 2,736 t.j. úsek severne od obce Haniska 
s mostným objektom nad železničnými traťami a širokorozchodnou železničnou traťou.  

- rýchlostná cesta R2/R4 úsek Košice juh – Košické Oľšany – dĺžky 14,261 80 km 

Východný úsek rýchlostne cesty: 

Rýchlostná cesta je navrhovaná v kategórii R 24,5/100. Dĺžka III. úseku rýchlostnej cesty je 14,261 80 km. Rýchlostná 
cesta má začiatok navrhovaný v mimoúrovňovej križovatke Košice juh, ktorá bude križovatkou rýchlostnej cesty R2/R4 s cestou I/68 
v južnej časti aglomerácie Košice. Mimoúrovňová križovatka Košice juh je navrhovaná na etapovitú výstavbu, pričom jej I. etapa je 
v súčasnosti vo výstavbe s uvedením do prevádzky spolu s úsekom rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť do prevádzky. V rámci II. 
etapy je potrebné dobudovať vratnú vetvu z rýchlostnej cesty R2/R4 v smere od Šace na cestu I/68. V križovatke Košice juh je zároveň 
navrhované stredisko správy údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce s napojením na cestu I/68. Odvodňovacia priekopa 
z križovatky do melioračného kanála, ktorá je budovaná v súčasnosti bude súčasťou rýchlostnej cesty R2/R4. 

V úseku Košice juh – Košické Oľšany prechádza rýchlostná cesta rovinatým územím údolnej nivy riek Hornád a Torysa, 
ktoré je z väčšej časti využívané na poľnohospodárske účely. Z križovatky Košice juh smeruje rýchlostná cesta východným smerom 
severne od obce Valaliky pričom križuje melioračný kanál z časti Šebastovce. Severne od obce Valaliky križuje rýchlostná cesta cestu 
III/068 021 z Barce do obce Valaliky a jednokoľajnú elektrifikovanú železničnú trať č. 169 Košice - Hidasnémeti. Rýchlostná cesta 
v tejto časti je situovaná vo vzdialenosti cca 200 m od obytnej zástavby severnej časti obce pričom zo strany obce je navrhovaná 
protihluková stena a prístupová cesta k rozdeleným pozemkom. Mostný objekt nad železničnou traťou a cestou III. triedy je využívaný 
zároveň pre napojenie prístupovej komunikácie k odpočívadlu Valaliky ktoré je situované na ľavej strane rýchlostnej cesty. Ide o veľké 
jednostranné odpočívadlo napojené z oboch smerov. Rýchlostná cesta R2 je situovaná v úrovni terénu s minimalizáciou zemných prác 
násypového telesa. 

Rýchlostná cesta je situovaná súbežne so širokorozchodnou železničnou traťou Haniska – Maťovce je prechádza južne od 
čistiarne odpadových vôd mesta Košice pričom križuje prístupovú cestu k ČOV s spaľovni mesta ktorá bude situovaná na mostnom 
objekte nad rýchlostnou cestou. V tejto oblasti v súčasnosti prebieha výstavba auto cvičiska a poloha rýchlostnej cesty zohľadňuje túto 
výstavbu, severne od obce Kokšov Bakša prechádza rýchlostná cesta v blízkosti cintorína obce, ktorý sa nachádza severne od 
širokorozchodnej trate. Prístupová cesta od ČOV do obce Kokšov Bakša bude situovaná na mostnom objekte nad rýchlostnou cestou 
s napojením areálu cintorína. Rýchlostná cesta križuje koridor kanalizačných zberačov z vyústenia čistiarne odpadových vôd do rieky 
Hornád pričom v mieste kríženia je navrhovaná ich ochrana. Rýchlostná cesta zároveň v tejto časti prechádza plochu bývalého 
odkaliska z spracovania železnej rudy pričom hĺbka odkaliska je cca 2-4 m. Vzhľadom na charakter kalov v dnešnom štádiu poznania 
nie nevyhnutné ich odstránenie z podložia, sú ale navrhované opatrenia na zvýšenie únosnosti podložia telesa systémom štrkových 
vibrostĺpov. Zároveň v tejto oblasti prechádza rýchlostná cesta areálom sadovníckeho podniku mesta Košice kde sa pestujú dreviny. 

V km 14 križuje rýchlostná cesta R2/R4 rieku Hornád so svojím systémom ochranných hrádzí. Mostný objekt nezasahuje 
priamo do koryta rieky Hornád zasahuje piliermi spodnej stavby mosta ale do medzihrádzového priestoru. Pod mostným objektom je 
navrhovaná úprava brehov rieky Hornád pre zabezpečenie ochrany mostného objektu. Za riekou Hornád križuje rýchlostná cesta 
mostným objektom elektrifikovanú jednokoľajnú železničnú trať č. 190 Košice – Čierna nad Tissou. V km 15,5 sa nachádza 
mimoúrovňová križovatka Krásna s cestou II/552. Mimoúrovňová križovatka osmičkového tvaru zabezpečuje prepojenie rýchlostnej 
cesty s mestskou časťou Krásna a sídliskom Nad jazerom. 

Z križovatky Krásna smeruje rýchlostná cesta na sever v údolí rieky Torysa pričom pre jej situovanie boli pozemkovými 
úpravami vytvorené územné podmienky. V úseku medzi riekou Hornád a obcou Sady nad Torysou pozemkové úpravy na základe 
procesu EIA  prevzali situovanie rýchlostnej cesty a vytvorili koridor šírky cca 20-25 m. Rýchlostná cesta je situovaná v úseku 14,6 až 
19,7 v tomto koridore. V úseku 19,5 až 21,5 je trasa rýchlostnej cesty od tohto koridoru o cca 100 m z dôvodu odsunu rýchlostnej 
cesty R2 od obce Sady nad Torysou, ktorá podľa TŠ a EIA prechádza priamo okrajom obytnej zástavby obce. Trasa je odsunutá tak 
aby okrajové obytné domy boli situované mimo ochranného pásma rýchlostnej cesty. V úseku 20,5 až 21,2 prechádza rýchlostná 
cesta územím stabilizovaného zosuvu, pričom jej priestorová poloha je navrhnutá tak aby teleso tvorilo v spodnej časti zosuvu 
priťaženie so znížením rizika zosuvu. V km 21,480 križuje rýchlostná cesta mostným objektom údolie bezmenného potoka a cestu 
III/050 196 z obce Sady nad Torysou do Košickej Novej Vsi. 
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Severne od obce Sady nad Torysou prechádza rýchlostná cesta okrajom zalesneného územia s Novoveským potokom 
a v km 22,820 prechádza v dotyku s riekou Torysa. Medzi Novoveským potokom a záhradkárskou osadou pri rieke Torysa sa je 
navrhovaná lokalita zemníka kde je teleso rýchlostnej cesty rozšírené tak aby bolo možné čo najviac využiť materiál z miestnych 
zdrojov na budovanie násypových telies. V tomto mieste sa nachádza štrková lavica rieky Torysa s veľmi vhodným materiálom na 
budovanie zemného telesa rýchlostnej cesty. Zárezové svahy po oboch stranách rýchlostnej cesty sú riešené v rámci dočasných 
záberov s miernymi sklonmi tak aby sa pozemky po ukončení výstavby dali využívať na poľnohospodárske účely. Po vybudovaní 
zárezových svahov bude upravený terén ohumusovaný a upravený rekultiváciou pre ďalšie poľnohospodárske využitie. 

V lokalite záhradkárskej osady prechádza rýchlostná cesta v dotyku s riekou Torysa, pričom rieka nemá v tomto úseku 
upravené koryto a jej prirodzený meander sa počas prietoku veľkých vôd mení. Preto je navrhovaný v päte telesa rýchlostnej cesty 
oporný múr s hĺbkovým založením a opevnením brehu rieky lomovým kameňom tak aby nedošlo k poškodeniu telesa cesty. 
záhradkárska osada je chránené pred hlukov z prevádzky na rýchlostnej ceste protihlukovou stenou. V tejto oblasti križuje rýchlostná 
cesta trasu VTL plynovodu, ktorý je z dôvodu zabezpečenia bezpečnostných pásiem navrhovaný na preloženie s novou trasou nad 
záhradkárskou osadou. 

Na KÚ sa rýchlostná cesta R2 napája na úsek R2 od cestu I/50 po križovatku Košické Oľšany budovaný v rámci úseku D1 
Budimír – Bidovce s plánovaným začiatkom výstavby v roku 2014. Súčasťou stavby R2 Šaca – Košické Oľšany je dobudovanie 
križovatky Hrašovík na úplnú mimoúrovňovú križovatku s cestou I/50 a III/050 200. 

- stredisko Šebastovce  

V križovatke Košice juh s napojením na cestu I/68 je navrhované stredisko Šebastovce. Stredisko Šebastovce bude 
zabezpečovať riadenie, správu a údržbu úseku rýchlostnej cesty. Súčasťou strediska Šebastovce: 

- Priestor pre výhľadovú prevádzkovú budovu Policajného zboru SR 
- Prevádzková budova správcu komunikácie NDS, a.s. 
- Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty správcu komunikácie NDS, a.s. 
- Parkovacie plochy pre jednotlivé prevádzkové budovy 
- Technické a technologické vybavenie strediska 

Samotná plocha  strediska je situovaná v lokalite križovatky Košice západne od cesty I/68 a južne od rýchlostnej cesty 
R2/R4 na rovinatom území poľnohospodársky využívanom. Vo východnej časti strediska sa nachádza prevádzková budova s 
operátorským pracoviskom, ktoré bude prístupné a z výhľadovej budovy PZ. Vo východnej časti strediska sa nachádzajú aj odstavné 
a parkovacie plochy pre zamestnancov ako aj garáže pre prevádzkové vozidlá. Na stredisku je navrhovaných 26 parkovacích státí.  

Priamo z rýchlostnej cesty k stredisku v západnej časti a z cesty I/68 vo východnej časti je napojený areál SSÚR kde sa 
nachádzajú plochy, garáže, sklady značiek, plochy a budovy pre prípravu soľanky, plochy pre uskladnenie posypového materiálu, 
udržovane vozidiel, umývareň vozidiel, dielne a pod.  Stredisko je rozdelené na 36 stavených častí a 17 prevádzkových súborov. 

- odpočívadlo Valaliky 

Súčasťou stavby rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany je v zmysle koncepcie rozmiestnenia odpočívadiel na 
diaľniciach a rýchlostných cestách SR navrhované jednostranné veľké odpočívadlo kategórie „B“ napojené z oboch dopravných 
smerov. Odpočívadlo sa nachádza v k.ú. Valaliky v km 11,5 v lokalite severne od prístupovej cesty ku spaľovni a ČOV mesta Košice. 
Lokalita odpočívadlo Valaliky sa nachádza na rovinatom území s výhľadom na južnú časť mesta Košice. V jeho lokalite v súčasnosti 
sa nachádzajú poľnohospodársky využívané pozemky s prístupom od obce Valaliky. Jednostranné veľké odpočívadlo je situované 
vľavo od rýchlostnej cesty R2 s dopravným napojením z oboch smerov, pričom pre kríženie dopravného napojenia z pravého jazdného 
pásu je využívaný mostný objekt 208-00 nad železničnou traťou a cestou IIII/068 210. Výstavba odpočívadla je navrhovaná v dvoch 
etapách pričom súčasťou I. etapy je navrhovaných 12 stavebných častí pričom z hľadiska vybavenia odpočívadlo I. etapy obsahuje: 

- Plocha pre výhľadovú čerpaciu stanicu pohonných hmôt na vstupe na odpočívadlo 
- Objekt rýchleho občerstvenia 
- Odstavené plochy pre 63 osobných vozidiel (z toho 2 státia pre dobíjanie elektromobilov) 
- Odstavné plochy pre 13 autobusy a 4 karavany 
- Odstavné plochy pre 33 nákladných vozidiel 
- Plochy pre odpočinok a detské ihrisko 
- Chodníky a plochy zelene 
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 V II. etape je navrhované dobudovanie odpočívadla na ktorom bude 18 miest na dlhodobé státie pričom táto plocha je 
situovaná v západnej časti odpočívadla so samostatným vjazdom a výjazdom a oplotením. Odpočívadlo Valaliky má celkom: 

- Odstavené plochy pre 63 osobných vozidiel (z toho 2 státia pre dobíjanie elektromobilov) 
- Odstavné plochy pre 13 autobusy a 4 karavany 
- Odstavné plochy pre 52 nákladných vozidiel 

Na odpočívadle sa bude nachádzať trafostanica so záložným zdrojom prúdu pre napojenie informačného systému na zdroj 
elektrického prúdu. Na odpočívadlo bude privedená prípojka vody od obce Valaliky, elektrická prípojka a kanalizácia odpočívadla bude 
napojená do tlakového zberača v km 12, ktorý smeru do ČOV od obce Kokšov Bakša.. 

4. Podklady pre návrh variantov 

4.1 Dopravno-inžinierske údaje 

4.1.1 Súčasný stav 

Základným problémom miest bez obchvatov je tranzit dopravy smerujúci cez mesto. Väčšinu tranzitu tvorí nákladná doprava, 
ktorá v mestách spôsobuje hluk, emisie, vibrácie a má negatívny vplyv na bezpečnosť a plynulosť premávky. Základom je viesť 
tranzitnú dopravu mimo zastavaných území a tým odbremeniť mestské komunikácie. Slovenská dopravná sieť diaľnic a rýchlostných 
ciest je navrhnutá tak, aby prevzala tranzit zo súčasných miest. Tento princíp je zachovaný aj na východe Slovenska pri mestách 
Prešov a Košice a to pomocou diaľnice D1, rýchlostnej cesty R2 a R4. Mesto Prešov a Košice v súčasnosti nemajú vybudovaný 
žiadny obchvat, ktorý by viedol tranzitnú dopravu mimo ich územia. 

V meste Prešov budú tento problém riešiť dve komunikácie vyššieho štandardu. Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh 
(súčasť koridoru TENT a TEM4) je vedená západnou časťou Prešova. Tento úsek zabezpečí spojenie Bratislava  - Košice. Na diaľnicu 
D1 sa napája rýchlostná cesta R4 v smere od Kapušian. V rámci tejto dokumentácie sa analyzuje možnosť jej výstavby v dvoch 
variantoch a to cez severnú alebo východnú časť Prešova. Veľký vplyv na vnútornú sieť má aj cesta I. triedy I/68, ktorá prechádza 
celým mestom Prešov. V rámci optimalizácie riešenia dopravy v meste a vplyvu výstavby preložky cesty I/68  na navrhovanú dopravnú 
sieť je taktiež súčasťou dopravných modelov. 

V druhom najväčšom meste Slovenska - Košice je navrhnuté dobudovanie diaľnice D1 Budimír – Bidovce ako aj 
vybudovanie nadväznej stavby R2 Šaca – Košické Oľšany a to s variantom bez alebo s privádzačom do mesta Košice. Dopravná 
analýza sa uskutoční pomocou dopravného modelu, ktorý bude doplnený reálnou dopravnou sieťou, ako aj súčasnou dopravnou 
záťažou. Na základe výsledkov sa stanoví nutnosť budovania jednotlivých úsekov v rámci dopravného zaťaženia. 

Pre analýzu súčasného stavu boli získavané údaje zo štyroch zdrojov: 
1. Celonárodné sčítanie dopravy (CSD). 
2. Automatické sčítače dopravy (ASD). 
3. Údaje z anketového prieskumu.  
4. Údaje z mýtneho systému. 
5. Výsledky prieskumov križovatiek. 

1.  Celonárodné sčítanie dopravy (CSD) 

Vývoj intenzít je sledovaný pomocou celonárodného sčítania, ktoré uskutočňuje sčítanie vozidiel na území Slovenskej 
republiky každých 5 rokov.  V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú výsledky z CSD pre vybrané úseky pre extravilánové úseky ako aj 
pre úseky miest Prešov a Košice. 

Porovnaním sčítania dopravy konštatujeme, že priemerné dopravné zaťaženie komunikačného systému mesta Prešov medzi 
rokmi 2000 a 1995 vzrástlo 1,45 násobne. V ďalšom období každých 5 rokov došlo k cca 1,15 násobnému nárastu dopravného 
zaťaženia.  

Veľmi podobný vývoj dopravného zaťaženia bol zaznamenaný na komunikačnom systéme mesta Košice. Medzi rokmi 2000 
a 1995 vzrástlo dopravné zaťaženia 1,44 násobne a v ďalšom období priemerne 1,2 násobne. 
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Tab. 1.1 Porovnanie dopravného zaťaženia podľa CSD medzi rokmi 2000 a 2010 

 

Tab. 1.2 Porovnanie dopravného zaťaženia podľa CSD medzi rokmi 2000 a 2010 

 

O – osobné automobily (voz/24 hod) T – nákladné automobily (voz/24 hod) S – spolu (voz/24 hod)  PTV – podiel NA (%) 

Číslo cesty úsek od  úsek do  číslo úseku  
ROK 2000 ROK 2005 ROK 2010 

O S O S O S 
T PTV T PTV T PTV 

I/68 Košice Haniska 02069 
3604 5439 5436 6869 7513 10579 
1835 33,74 1433 20,86 3066 28,98 

II/552 Košice Nižná Hutka 02559 
4220 5043 5133 6019 7315 8551 
823 16,32 886 14,72 1236 14,45 

I/50 Košice Košické Oľšany 00239 
7267 8558 9855 11317 13941 15713 
1291 15,09 1462 12,92 1772 11,28 

I/50 
Košické 
Oľšany Bidovce 00240 

6518 7909 9384 11053 12230 14836 
1391 17,59 1669 15,10 2606 17,57 

D1 Budimír Lemešany 07370 
  0 9949 13092 14638 19677 
  ####### 3143 24,01 5039 25,61 

D1 Lemešany Prešov 07360 
  0 9429 12370 14570 19775 
  ####### 2941 23,78 5205 26,32 

I/68 Budimír Bretejovce 00219 
2310 3324 3950 4401 4605 5303 
1014 30,51 451 10,25 698 13,16 

I/68 Bretejovce Lemešany 00208 
2081 2951 2998 3414 3653 4092 
870 29,48 416 12,19 439 10,73 

I/68 Lemešany Drienovská 
n.Ves 00190 

1934 2820 2471 2848 3146 3671 
886 31,42 377 13,24 525 14,30 

I/68 Haniska Prešov 00180 
2667 4106 2879 3433 4132 4900 
1439 35,05 554 16,14 768 15,67 

I/68 Prešov Veľký Šariš 00950 
7354 9939 9865 11578 12338 14756 
2585 26,01 1713 14,80 2418 16,39 

I/18 Prešov Kapušany 00380 
10029 13413 13835 17237 17995 27844 
3384 25,23 3402 19,74 9849 35,37 

 

Číslo 
cesty úsek od  úsek do  číslo 

úseku  

ROK 2000 ROK 2005 ROK 2010 
O S O S O S 
T PTV T PTV T PTV 

Košice 

I/50 Šaca Ľudvikov Dvor 00616 
19798 22531 11685 17780 20690 23631 
2733 12,13 6095 34,28 2941 12,45 

I/50 Ľudvikov Dvor Križ. I/50-II/548 00620 
19798 22531 15338 21512 17343 21393 
2733 12,13 6174 28,70 4050 18,93 

I/50 Križ. I/50-II/548 Košice (začiatok 
intravilánu) 00626 

31025 34511 23984 27605 25757 32259 
3486 10,10 3621 13,12 6502 20,16 

I/50 
Košice (začiatok 

intravilánu) križ. I/50 - I/68 02053 
36469 38838 9986 14127 15451 19741 
2369 6,10 4141 29,31 4290 21,73 

I/50 križ. I/50 - I/68 križ. I/50 - II/552 02541 
23652 27184 29730 33871 41217 49378 
3532 12,99 4141 12,23 8161 16,53 

I/50 križ. I/50 - II/552 križ. I/50 - I/68 00232 
12346 15359 9378 16170 24776 31768 
3013 19,62 6792 42,00 6992 22,01 

I/50 križ. I/50 - I/68 Košická Nová 
Ves 

00233 
17025 20038 16826 23618 18828 21427 
3013 15,04 6792 28,76 2599 12,13 

I/50 Košická Nová 
Ves 

Košice (začiatok 
intravilánu) 00238 

11345 12913 10415 11910 13396 15908 
1568 12,14 1495 12,55 2512 15,79 

I/68 križ. I/50 - I/68 Košice (začiatok 
intravilánu) 02054 

16917 19154 15804 19234 24416 28911 
2237 11,68 3430 17,83 4495 15,55 

I/68 
Košice (začiatok 

intravilánu) Šebastovce 02058 
4719 5556 5875 7414 8614 12001 
837 15,06 1539 20,76 3387 28,22 

I/68 križ. I/50 - I/68 
Dargovských 

Hrdinov 00221 
16684 20574 19327 23718 23537 29603 
3890 18,91 4391 18,51 6066 20,49 

I/68 - R4 Dargovských 
Hrdinov Budimír 00229 

11979 14858 14106 16991 18115 23653 
2879 19,38 2885 16,98 5538 23,41 
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Tab. 1.3 Porovnanie dopravného zaťaženia podľa CSD medzi rokmi 2000 a 2010 

 

 

Graf č.1 Vývoj dopravného zaťaženia cesty 
I/18 v meste Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2 Vývoj dopravného zaťaženia cesty 
I/68 v meste Prešov 

 

 

 

 

 

 

Číslo cesty úsek od  úsek do  číslo úseku  
ROK 2000 ROK 2005 ROK 2010 

O S O S O S 
T PTV T PTV T PTV 

Prešov 

I/68 Haniska 
Prešov 

(začiatok  
intravilánu) 

00181 
2667 4106 3350 3773 4432 5191 

1439 35,05 423 11,21 759 14,62 

I/68 
Prešov 

(začiatok  
intravilánu) 

Rusínska ulica 00153 
10281 11958 12702 14277 13610 15758 

1677 14,02 1575 11,03 2148 13,63 

I/68 Rusínska ulica u. Jána Holého 00154 
7946 10062 9530 11510 9948 12096 
2116 21,03 1980 17,20 2148 17,76 

I/68 u. Jána Holého križ I/68-I/18 00155 
9515 11660 8798 10831 10382 12297 
2145 18,40 2033 18,77 1915 15,57 

I/18 križ. 
Vydumanec 

križ I/68-I/18 00161 
16336 19918 17783 22320 18257 22221 
3582 17,98 4537 20,33 3964 17,84 

I/18 križ I/68-I/18 DPMP 00371 
22790 27011 21157 25889 19458 26100 
4221 15,63 4732 18,28 6642 25,45 

I/18 DPMP 
Prešov 

(začiatok  
intravilánu) 

00372 
14380 18732 16022 20455 23826 30056 

4352 23,23 4433 21,67 6230 20,73 
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Graf č.3 Vývoj dopravného zaťaženia 
ostatných komunikácií v meste Prešov  

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Porovnanie dopravného zaťaženia komunikačného systému mesta Prešov medzi rokmi 1995 a 2010 

 

 

 

Graf č.4 Priemerné zloženie dopravného prúdu cesty I/18 mimo 
mesta Prešov 

 

Graf č.5 Priemerné zloženie dopravného prúdu cesty I/18 v 
meste Prešov 

1995 2000 2005 2010
voz/24 hod voz/24 hod voz/24 hod voz/24 hod 2000 / 1995 2005 / 2000 2010 / 2005

I/18 00150 I/18 Malý Šariš - Vydumanec 6 211 8 244 12 793 7 091 1,33 1,55 0,55
I/18 00163 I/18 Vydumanec - Sídlisko II 9 639 14 697 15 559 22 424 1,52 1,06 1,44
I/18 00162 I/18 Sídlisko II - Obrancov mieru 11 002 14 444 17 195 21 988 1,31 1,19 1,28
I/18 00161 I/18 Obrancov mieru - Sabinovská 12 944 19 918 22 320 21 689 1,54 1,12 0,97

I/18 a I/68 00371 I/18 Sabinovská - Šafárikova 13 290 27 011 25 959 25 805 2,03 0,96 0,99
I/18 00372 I/18 Šafárikova - Letisko 16 021 18 732 20 455 29 793 1,17 1,09 1,46
I/18 00380 I/18 Letisko - Kapušany 9 287 13 413 17 237 27 563 1,44 1,29 1,60
I/68 00950 I/68 Veľký Šariš - Dúbrava 7 312 9 939 11 578 14 588 1,36 1,16 1,26
I/68 00951 I/68 Dúbrava - Levočská ul. 10 539 12 420 14 597 16 166 1,18 1,18 1,11
I/68 00155 I/68 ul. Šafárikova 10 738 11 660 10 831 12 188 1,09 0,93 1,13
I/68 00154 I/68 ul. Hollého 6 828 10 062 11 510 12 015 1,47 1,14 1,04
I/68 00153 I/68 ul. Východná 8 600 11 958 14 277 15 706 1,39 1,19 1,10
I/68 00173 I/68 ul. Košická 10 950 18 356 21 319 26 093 1,68 1,16 1,22
I/68 00175 I/68 Prešov - Kendice 1 833 4 106 4 776 3 566 2,24 1,16 0,75

00151 ul. Obrancov mieru 10 632 10 974 13 898 0 1,03 1,27 -
II/546 02500 II/546 Vydumanec - Margecany 2 739 2 949 3 090 4 109 1,08 1,05 1,33

III/06810 03531 ZVL - križovatka Záborské 10 620 12 748 19 873 24 309 1,20 1,56 1,22
III/06815 05721 III/068 015 Rusínska - arm. Gen. Svobodu 10 881 19 708 1,81

D1 07360 D1 Prešov - Budimír 8 259 9 004 12 370 19 686 1,09 1,37 1,59
D1 D1 Svinia - Prešov západ 6 755 - - -

Pomer dopravného zaťaženia
Úseky ciest

Nulový stav - doterajší vývoj dopravného zaťaženia komunikačného systému mesta Prešov
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Graf č.6 Priemerné zloženie dopravného prúdu cesty I/68 mimo 
mesta Prešov  

 

 

Graf č.7 Priemerné zloženie dopravného prúdu cesty I/68 v 
meste Prešov 

 

 

Graf č.8 Priemerné zloženie dopravného prúdu diaľnice D1 

Z porovnania zloženia dopravného prúdu úsekov ciest 
v meste Prešov a mimo mesta vyplýva aj funkcia jednotlivých 
ciest I. triedy. Cesta I/18 plní hospodársku a tranzitnú dopravnú 
funkciu s vyšším podielom nákladnej predovšetkým tranzitnej 
dopravy. Z hľadiska smerovania dopravy je táto tranzitná doprava najvyššia v smere východ – juh t.j. v rámci trasy navrhovanej 
rýchlostnej cesty R4.  

Cesta I/68 plní predovšetkým regionálnu funkciu s menším podielom nákladnej dopravy. Z hľadiska smerovania dopravy je 
táto komunikácia zaťažená predovšetkým zdrojovou a cieľovou dopravou do mesta Prešov. Menší podiel nákladnej dopravy na 
úsekoch v meste je spôsobené predovšetkým vnútromestskou osobnou dopravou. 

Tab. 3 Porovnanie dopravného zaťaženia komunikačného systému mesta Košice medzi rokmi 1995 a 2010 

 

2000 2005 2010
voz/24 hod voz/24 hod voz/24 hod 2005 / 2000 2010 / 2005

I/68 2069 I/68 Košice - Haniska 3 604 6 869 10 579 1,91 1,54
II/552 2559 II/552 Košice - Nižná Hutka 4 220 6 019 8 551 1,43 1,42
I/50 239 I/50 Košice - Košické Oľšany 7 267 11 317 15 713 1,56 1,39
I/50 240 I/50 Košické Oľšany - Bidovce 6 518 11 053 14 836 1,70 1,34
I/50 616 I/50 Šaca - Ľudvíkov Dvor 19 798 17 780 23 631 0,90 1,33
I/50 620 I/50 Ľudvíkov dvor - Pereš 19 798 21 512 21 393 1,09 0,99
I/50 626 I/50 Pereš - Červený rak 31 025 27 605 32 259 0,89 1,17
I/50 2053 I/50 Červený rak - VSS 36 469 14 127 19 741 0,39 1,40
I/50 2541 I/50 VSS - Južné nábrežie 23 652 33 871 49 378 1,43 1,46
I/50 232 I/50 Južné nábrežie - Prešovská Sečovská 12 346 16 170 31 768 1,31 1,96
I/50 233 I/50 Prešovská Sečovská - Košická Nová Ves 17 025 23 618 21 427 1,39 0,91
I/50 238 I/50 Košická Nová Ves 11 345 11 910 15 908 1,05 1,34
I/68 2054 I/68 Košice Barca 16 917 19 234 28 911 1,14 1,50
I/68 2058 I/68 Košice - Šebastovce 4 719 7 414 12 001 1,57 1,62
I/68 221 I/68 Prešovská Sečovská - Dargovských hrdinov 16 684 23 718 29 603 1,42 1,25

I/68 - R4 229 I/68 Dargovských hrdinov - Budimír 11 979 16 991 23 653 1,42 1,39
D1 07360 D1 Prešov - Lemešany 9 004 12 370 19 775 1,37 1,60
D1 7370 D1 Lemešany - Budimír 8 357 13 092 19 667 1,57 1,50

Pomer dopravného zaťaženia
Nulový stav - doterajší vývoj dopravného zaťaženia komunikačného systému mesta Košice
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Graf č.9 Vývoj dopravného 
zaťaženia cesty I/50 v meste 
Košice 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.10 Vývoj dopravného 
zaťaženia cesty I/68 v meste Košice  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.11 Vývoj dopravného zaťaženia 
diaľnice D1 Prešov – Budimír 
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2.  Automatické sčítače dopravy (ASD) 

Pre presnejšie zmapovanie jednotlivých dopravných uzlov sa uskutočnilo sčítanie v roku 2014 pomocou ASD. Údaje s ASD 
boli rozdelené na dve časti. Samostatne pre Košice a 
samostatne pre Prešov. Cieľom doplňujúceho 
dopravného prieskumu bolo zistenie a vyhodnotenie 
intenzít dopravy na úsekoch cestných komunikácií v 
meste Prešov a v Košiciach. Jednalo sa o vstupy do 
mesta a výstupy z mesta. Výsledky prieskumu budú 
slúžiť na kalibráciu dopravného modelu v rámci 
štúdie realizovateľnosti pre stavbu D1, R2, R4 
Prešov – Košice – Bidovce. Prieskum bol vykonaný 
na týchto úsekoch komunikácií: 

Obr.č.1 Lokality ASD - Prešov: 
• D1 - 2 profily,  
• I/18 – 2 profily, 
• I/68 – 2 profily, 
• II/546 – 1 profil 
• III/018200 – 1 profil, 
• III/068002 – 1 profil 
 
Obr.č.2 Lokality ASD - Košice: 
• I/68 - 2 profily,     
• I/50 – 2 profily, 
• II/552 – 1 profil, 
• II/547– 1 profil, 
• III/5472 – 1 profil, 
• III/06821 – 1 profil 
• II/546 – 1 profil, 

 
Hlavným cieľom prieskumu bolo 

poskytnúť výstupy a údaje o: 
• počte vozidiel v profile, 
• kategóriách vozidiel v profile, 
• smere jazdy vozidiel v profile. 

 
Profilový dopravný prieskum 

prebiehal na všetkých profiloch súčasne v 
rámci Košíc a Prešova (7-13.11.2014). Na 
vykonanie prieskumu boli použité 
automatické sčítacie zariadenia SIERZEGA SR4, ktoré dokážu využitím mikrovlnnej technológie nepretržite zaznamenávať prejazdy 
vozidiel v oboch smeroch jazdy. 

Každý prejazd vozidla zaznamenaný sčítacím zariadením obsahuje údaje: 
• dátum a čas prejazdu vozidla, 
• dĺžka vozidla v decimetroch, 
• aktuálna rýchlosť vozidla, 
• zaradenie vozidla do vopred zadefinovanej kategórie (na základe zaznamenanej dĺžky vozidla je možné definovať 

až 4 kategórie), 
• časový odstup od predchádzajúceho vozidla v sekundách, 
• smer jazdy vozidla - plus (+) v smere ku sčítaciemu zariadeniu 
                                       - mínus (-) v smere od sčítacieho zariadenia 
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Tab. 4 Výsledky z ASD v okolí miest Prešov a Košice prepočítané na RPDI v roku 2014 

 

3.  Údaje z anketového prieskumu 

Pre potreby spracovania dopravného modelu najmä smerovania dopravy boli použité údaje z anketových dopravných 
prieskumov: 

• Celoštátny smerový prieskum vonkajšej dopravy v SR rok 2007 – SSC 20.9.2007 (24 hodinový) 
• Smerový dopravný prieskum – Royal Haskoning DHV pre NDS, a.s. 8.4.2014 (12 hodinový) 

Celoštátny smerový prieskum 
vonkajšej dopravy v SR rok 2007 – 
SSC 20.9.2007 (24 hodinový) 

 

Smerový prieskum preukázal, 
že najväčší podiel (z hľadiska objemu 
dopravy) tranzitnej dopravy dosahuje 
diaľnica D1 Prešov – Budimír a následne 
cesta I/18 v smere od Vranova nad 
Topľou, pričom podiel tranzitnej dopravy 
dosahuje cca 11 %. Podiel tranzitnej 
dopravy dosahuje objem od 8 do 12 % 
z čoho sa dá konštatovať, že zo všetkých 
smerov je podiel tranzitnej dopravy 
prakticky rovnaký.  

Podiel zdrojovej a cieľovej 
dopravy v podiele cca 88 až 92 % dáva 
obraz o tom, že mesto Prešov ako sídlo 
samosprávneho kraja je centrom 
pracovných príležitostí, vzdelania, 
kultúrnych, obchodných a spoločenských 
príležitostí. 

 
Obr.č.3 Lokality smerového prieskumu – 
Prešov 2007 

Stanovište cesta 
OV NA ŤNA SPOLU PND 

voz/24h voz/24h voz/24h voz/24h % 
PO 1 I/68 14654 1327 689 16670 12% 
PO 2 I/18 17732 2310 2491 22533 21% 
PO 3 I/68 3990 373 117 4480 11% 
PO 4 I/18 7325 519 310 8154 10% 
PO 5 II/546 3493 426 241 4160 16% 
PO 6 D1 12855 2451 2756 18062 29% 
PO 7 D1 10502 1430 1370 13302 21% 
PO 8 III/018200 2855 231 146 3232 12% 
PO 9 III/068002 4198 283 79 4560 8% 

              
KE 1 I/68 18735 2926 3090 24751 24% 
KE 2 I/50 13318 1108 837 15263 13% 
KE 3 II/552 8185 598 204 8987 9% 
KE 4 I/68 8249 1004 1757 11010 25% 
KE 5 I/50 18972 2691 2184 23847 20% 
KE 6 II/548 5132 322 137 5591 8% 
KE 7 II/547 3796 338 88 4222 10% 
KE 8 III/06821 6889 796 289 7974 14% 
KE 9 III/5472 4007 338 100 4445 10% 
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Tab. 5 Výsledky z zo smerového dopravného prieskumu z roku 2007 

 

Tab. 6 Podiel tranzitnej a zdrojovej/cieľovej dopravy podľa smerového dopravného prieskumu z roku 2007 

 

 

Mesto Košice je oproti 
Prešovu je podstatne väčším zdrojom 
a cieľom dopravy, podiel tranzitnej 
dopravy tvorí 1 až 7 %. Cesta II/547 
smerom na Margecany a Spišskú 
Novú Ves prakticky je tvorená iba 
zdrojovou a cieľovou dopravou. 
Najväčší podiel tranzitnej dopravy (z 
hľadiska objemu) dosahuje cesta I/68 
(severný privádzač) v smere od 
Prešova následne cesta I/50 smerom 
na Rožňavu. Z uvedeného vyplýva, že 
najväčší podiel tranzitnej dopravy 
smeruje po ceste I/50 v smere východ-
západ a následne smer sever-juh. 

 
 
 
 

Obr.č.4 Lokality smerového prieskumu 
– Košice 2007 

 
 
 
 

Tab. 7 Výsledky z zo smerového dopravného prieskumu z roku 2007 

 

 
 

Zdroj / Cieľ Tranzit Spolu

1 I/68 Veľký Šariš - Dúbrava 10 312 1 122 11 434
2 I/18 Letisko - Kapušany 13 904 1 729 15 633
3 I/68 Prešov - Kendice 3 424 451 3 875
4 I/18 Malý Šariš - Vydumanec 10 791 1 299 12 090
5 II/546 Margecany - Vydumanec 3 414 291 3 705
6 D1 Prešov - Budimír 14 444 1 854 16 298

Sčítací úsek
/voz za 24 hod./

Zdroj / Cieľ Tranzit Spolu

1 I/68 Veľký Šariš - Dúbrava 90% 10% 100%
2 I/18 Letisko - Kapušany 89% 11% 100%
3 I/68 Prešov - Kendice 88% 12% 100%
4 I/18 Malý Šariš - Vydumanec 89% 11% 100%
5 II/546 Margecany - Vydumanec 92% 8% 100%
6 D1 Prešov - Budimír 89% 11% 100%

Sčítací úsek
/voz za 24 hod./

Zdroj / Cieľ Tranzit Spolu

1 I/68 Košice - Budimír 15 781 753 16 534
2 I/50 Košice - Rozhanovce 11 984 325 12 309
3 II/552 Košice - Krásna 6 758 269 7 027
4 I/68 Košice - Milhos ť 6 452 178 6 630
5 I/50 Košice - Šaca 9 910 729 10 639
6 II/548 Košice - Myslava 4 419 259 4 678
7 II/547 Košice - Margecany 5 434 63 5 497

Sčítací úsek
/voz za 24 hod./
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Tab. 8 Podiel tranzitnej a zdrojovej/cieľovej dopravy podľa smerového dopravného prieskumu z roku 2007 

 

Smerový dopravný prieskum – Royal Haskoning DHV pre NDS, a.s. 8.4.2014 (12 hodinový) 

Anketový smerový dopravný prieskum v mestách Prešov a Košice bol realizovaný 8.4.2014 ako 12-hodiný dopravný 
prieskum od 6 do 18 hod s tým, že v čase od 10 do 14 hod bolo realizované iba profilové sčítanie dopravy. Jednou z nevýhod 
uvedeného prieskumu je relatívne malý objem anketovaných vozidiel cca 13 až 27 % a chýbajúce analýzy prepočtu anketovaných na 
celodenné 24 hodinové intenzity rovnako chýbajúce analýzy smerovania dopravy s rozdelením na tranzitnú a zdrojovú/cieľovú 
dopravu. 

Tab. 8 Smerový 12 hodinový anketový dopravný prieskum z roku 2014 – vyhodnotenie anketového prieskumu Prešov 

 

Tab. 9 Smerový 12 hodinový anketový dopravný prieskum z roku 2014 – podiel nákladnej a osobnej dopravy Prešov 

 

Tab. 10 Smerový 12 hodinový anketový dopravný prieskum z roku 2014 – vyhodnotenie anketového prieskumu Košice 

 

Tab. 11 Smerový 12 hodinový anketový dopravný prieskum z roku 2014 – podiel nákladnej a osobnej dopravy Košice 

 

Zdroj / Cieľ Tranzit Spolu

1 I/68 Košice - Budimír 95% 5% 100%
2 I/50 Košice - Rozhanovce 97% 3% 100%
3 II/552 Košice - Krásna 96% 4% 100%
4 I/68 Košice - Milhos ť 97% 3% 100%
5 I/50 Košice - Šaca 93% 7% 100%
6 II/548 Košice - Myslava 94% 6% 100%
7 II/547 Košice - Margecany 99% 1% 100%

Sčítací úsek
/voz za 24 hod./

N O Spolu

1 I/68 Veľký Šariš - Dúbrava 1 138 15 125 16 263
2 I/18 Letisko - Kapušany 3 133 22 975 26 108
3 I/68 Prešov - Kendice 218 3 423 3 641
4 I/18 Malý Šariš - Vydumanec 410 7 781 8 191
5 II/546 Margecany - Vydumanec 195 3 700 3 895
6 D1 Prešov - Budimír 3 163 19 433 22 596
7 D1 Prešov - Svinia 1 222 8 964 10 186
8 III/018200 Prešov - Fintice 510 5 155 5 665
9 III/068200 Prešov - Zlatá Ba ňa 234 3 670 3 904

Sčítací úsek
/voz za 24 hod./

N O Spolu

1 I/68 Veľký Šariš - Dúbrava 7% 93% 100%
2 I/18 Letisko - Kapušany 12% 88% 100%
3 I/68 Prešov - Kendice 6% 94% 100%
4 I/18 Malý Šariš - Vydumanec 5% 95% 100%
5 II/546 Margecany - Vydumanec 5% 95% 100%
6 D1 Prešov - Budimír 14% 86% 100%
7 D1 Prešov - Svinia 12% 88% 100%
8 III/018200 Prešov - Fintice 9% 91% 100%
9 III/068200 Prešov - Zlatá Ba ňa 6% 94% 100%

Sčítací úsek
/voz za 24 hod./

N O Spolu

1 I/68 Košice - Budimír 1 449 27 525 28 974
2 I/50 Košice - Rozhanovce 942 14 754 15 696
3 II/552 Košice - Krásna 160 7 831 7 991
4 I/68 Košice - Milhos ť 301 9 744 10 045
5 I/50 Košice - Šaca 2 553 22 973 25 526
6 II/548 Košice - Myslava 245 4 649 4 894
7 II/547 Košice - Margecany 220 4 176 4 396
8 III/06821 Košice - Čaňa 792 7 126 7 918
9 III/5472 Košice - Kysak 260 4 071 4 331

Sčítací úsek
/voz za 24 hod./

N O Spolu

1 I/68 Košice - Budimír 5% 95% 100%
2 I/50 Košice - Rozhanovce 6% 94% 100%
3 II/552 Košice - Krásna 2% 98% 100%
4 I/68 Košice - Milhos ť 3% 97% 100%
5 I/50 Košice - Šaca 10% 90% 100%
6 II/548 Košice - Myslava 5% 95% 100%
7 II/547 Košice - Margecany 5% 95% 100%
8 III/06821 Košice - Čaňa 10% 90% 100%
9 III/5472 Košice - Kysak 6% 94% 100%

Sčítací úsek
/voz za 24 hod./
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4.  Údaje z mýtneho systému 

V rámci Slovenskej republiky je možné analyzovať pohyb ako aj zloženie nákladnej dopravy. V rámci tejto štúdie 
realizovateľnosti sa mapoval pohyb na cestách v okolí mesta Prešov a Košice. 

Tab. 12 Údaje z mýtneho systému o počte nákladných vozidiel registrovaných týmto systémom 

 

Č. úseku 
Smer od Smer do 

Dĺžka 
2013 2014 

Smer cesta Smer cesta BUS 
NV nad 

12t 
NV 3,5t -

12t 
Spolu BUS 

NV nad 
3,5t 

NV 3,5t -
12t 

Spolu 

018-002 
Kapušany-

východ 
I/18 Lada-západ I/18 0,686 186 1330 273 1789 186 1679 260 2125 

018-116 
Fričovce-
východ I/18  I/18,D1 0,904 54 214 45 313 50 159 39 248 

018-A115 Široké-
východ 

I/18 Fričovce-
západ 

I/18 0,932 46 148 34 228 43 145 32 220 

050-001a 
Košice-
východ 

I/50 
 

MK-a,I/50 1,029 195 405 152 752 183 418 145 746 

050-003 Hrašovík I/50,III/05020
0 

Košické 
Oľšany-Nižný 
Olčvár západ 

I/50 1,201 195 407 152 754 184 423 145 752 

050-004a 

Košické 
Oľšany-Nižný 

Olčvár 
východ 

I/50 
 

MK-a, I/50 1,129 164 393 162 719 154 405 154 713 

050-004b3 
 

MK-b2,I/50 
 

MK-b3,I/50 1,442 163 393 161 717 153 407 153 713 

050-006 Bidovce 1 
III/050254, 

I/50,III/05025
4 

Bidovce 2 I/50, II/576, 1,13 88 376 148 612 82 390 140 612 

050-007c 
Svinica-
východ 

I/50, 
Košický 

Klečenov-
západ 

I/50 2,234 133 395 154 682 124 402 146 672 

050-007d 
Košický 

Klečenov-
východ 

I/50 
 

MK-d,I/50 1,622 127 394 155 676 118 392 144 654 

050-007e1  MK-d,I/50  
I/50, MK-

e1, 0,708 122 364 145 631 118 392 144 654 

050-007e2 
 

MK-e1,I/50 
Košice - 
Trebišov 

I/50 2,078 126 388 151 665 118 392 144 654 

050-008a 
Košice - 
Trebišov 

I/50 
Dargov-
západ 

I/50 1,693 127 388 152 667 118 392 144 654 

050-009a 
Dargov-
východ I/50  MK-a,I/50 1,302 127 399 138 664 121 406 132 659 

050-009b  MK-a,I/50  MK-b,I/50 1,504 129 399 138 666 121 406 132 659 

050-009c 
 

MK-b,I/50 
 

I/50,III/050
209 

0,809 129 399 138 666 121 406 132 659 

050-010a 
 

I/50,III/05020
9  

MK-a,I/50 0,433 129 399 138 666 121 406 132 659 

050-010b 
 

I MK-a,/50 
Sečovce-

západ 
I/50 0,376 129 399 138 666 121 406 132 659 

050-144 
Čečejovce-

východ 
I/50 Cestice 

I/50,III/050
183 

2,729 129 399 138 666 110 779 170 1059 

050-145a Cestice I/50,III/05018
3  

MK-a, I/50 0,383 111 837 187 1135 107 779 170 1056 

050-145b 
 

MK-a,I/50 
 

MK-b,I/50 0,207 111 837 187 1135 107 779 170 1056 

050-145c 
 

MK-b,I/50 
 

MK-c,I/50 2,171 111 837 187 1135 107 779 170 1056 

050-145d 
 

MK-c,I/50 
Košice-Šaca-

západ 
I/50 2,065 111 837 187 1135 107 779 170 1056 

050-153 
hranica 
SR/ČR I/50  

III/050265,I
/50 1,296 72 1105 204 1381 67 1132 199 1398 

050-A005 
Ďurďošík-

východ 
I/50 Bidovce 1 

III/050254,I
/50,III/0502

54 
0,836 165 397 163 725 155 411 154 720 

050-A007a Bidovce 2 I/50,II/576 Svinica-
západ 

I/50 1,207 126 395 156 677 119 404 148 671 

050-A011 
Sečovce-
východ 

I/50 
Hriadky-
západ 

I/50 1,106 183 432 137 752 174 412 133 719 

050-A143 Mokrance 
 

Čečejovce-
západ 

I/50 1,1 118 836 184 1138 114 778 167 1059 

050-A154  
III/050265,I/5

0  
I/50,III/050

259 2,725 67 1107 206 1380 63 1132 199 1394 

050-A155 
 

I/50,III/05025
9  

I/50,III/050
264 

1,49 82 134 215 431 76 158 208 442 

068-001 Košice-juh I/68 
Košice-

Šebastovce-
sever 

I/68 1,106 133 982 105 1220 137 1330 115 1582 

068-002c 
 

MK-b,I/68 
 

MK-c,I/68 0,62 45 905 92 1042 28 284 56 368 

068-002d 
 

MK-c,I/68 Haniska 
I/68, 

III/050187, 
III/068025 

264 45 906 92 1043 28 283 56 367 

068-003a Haniska 
I/68, 

III/050187,III/
068025 

Haniska-
Grajciar-

sever 
I/68 1,874 67 1007 81 1155 50 350 45 445 

068-003b 
Haniska-

Grajciar-juh 
I/68 Belža 

I/68,III/068
027 

0,73 67 1001 80 1148 50 343 44 437 

068-005a Kechnec-juh I/68 
 

I/68, MK-b 0,615 32 899 46 977 14 255 21 290 

068-005b 
 

MK-b,I/68 Milhosť 
I/68,III/068

030 
0,973 31 825 43 899 13 213 18 244 
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5.  Výsledky prieskumov križovatiek

Pre dopravné modelovania a kalibráciu dopravného modelu boli použité výsledky smerových prieskumov vybraných 
križovatiek na komunikačnom systéme miest Prešov a

• Križovatka ulíc Levočská 
• Križovatka ciest I/18 a I/68 Levočská 

V Košiciach to boli križovatky na ceste I/50 a
• Križovatka Ľudvíkov Dvor 
• Križovatka ciest I/68 a III/

V rámci dopravne analýzy boli realizované aj dopravné prieskumy vybraných križovatiek v
bola križovatka ulíc Levočská – Obrancov mieru 
Sabinovská – Levočská – Hlavná na Námestí mieru. V
ciest I/68 a III/068 25 a križovatka ciest I/50 a

Prešov - križovatka ulíc Levočská 

Z prieskumu vyplýva , že najvyššie dopravné intenzity boli dosiahnuté v
intenzita dopravy bola 1033 vozidiel/hod v čase od 16:15 do 16:30 a

Obr. č.5 Smerovanie dopravy križovatky Levočská 
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Výsledky prieskumov križovatiek 

kalibráciu dopravného modelu boli použité výsledky smerových prieskumov vybraných 
križovatiek na komunikačnom systéme miest Prešov a Košice. V Prešove to boli križovatky na ceste I/18

Križovatka ulíc Levočská – Obrancov mieru – Vlada Clemetisa (pri OC Kaufland) 
I/68 Levočská – Sabinovská – Námestie mieru – Hlavná 

Košiciach to boli križovatky na ceste I/50 a I/68 
Križovatka Ľudvíkov Dvor – Šaca na ceste I/50 

I/06825 pri obci Haniska 
dopravne analýzy boli realizované aj dopravné prieskumy vybraných križovatiek v Prešove a

Obrancov mieru – Vlada Clementisa na ceste I/18 (pri OC Kaufland) a križovatka ciest I/18 a
Hlavná na Námestí mieru. V Košiciach boli vybrané križovatky na ceste I/68 pri obci Haniska (križovatka 

križovatka ciest I/50 a III/050187 Ľudvíkov Dvor . 

križovatka ulíc Levočská – Obrancov mieru – Vlada Clementisa na ceste I/18 

prieskumu vyplýva , že najvyššie dopravné intenzity boli dosiahnuté v poobedňajších hodinách. Špičková 15 minútová 
čase od 16:15 do 16:30 a bola súčasťou špičkovej hodinovej intenzity 37

Smerovanie dopravy križovatky Levočská – Obrancov mieru – Clementisova za 24/hod

Graf č. 12 Skladba dopravného prúdu počas prieskumu

kalibráciu dopravného modelu boli použité výsledky smerových prieskumov vybraných 
Prešove to boli križovatky na ceste I/18 

Prešove a Košiciach. V Prešove to 
križovatka ciest I/18 a I/68 

Košiciach boli vybrané križovatky na ceste I/68 pri obci Haniska (križovatka 

poobedňajších hodinách. Špičková 15 minútová 
bola súčasťou špičkovej hodinovej intenzity 3759 voz/hod. 

 
Clementisova za 24/hod 

Skladba dopravného prúdu počas prieskumu 
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- a predstavuje cca 9 % z celodenného dopravného zaťaženia na vjazde 
do križovatky 

K dopoludňajšiemu sedlovému dopravnému zaťaženie dochádza medzi 
11:00 až 12:00, pričom oproti rannému dopravnému zaťaženie dochádza k
dopravného zaťaženia na cca 90 % (pokles o 

 

Graf č. 13 Priebeh dopravného zaťaženi

Výsledky dopravného prieskumu potvrdzujú, že najzaťaženejšími ramenami a
do siete ciest I. triedy a to cesty I/18 a
extravilánu mesta Prešov zabezpečujú základnú kostru dopravnej infraštruktúry východného Slovenska. Tieto cesty 
zabezpečujú spojenie severovýchodnej časti Slovenska s

Tab. 13 Dopravné zaťaženie križovatky so smerovaním dopravy podľa dopravn
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Prešov - križovatka I/18 a I/68 ulíc Sabinovská 
Námestie mieru 

Podľa výsledkov dopravného prieskumu smerovania dopravy na 
ploche križovatky prejde 90 % časť dopravy križovatkou medzi 6:00 až 
20:00 hodinou t.j. cez deň za 14 hodín. Križovatka dosahuje dve špičkové 
dopravné zaťaženia: 

- Dopoludňajšie špičkové zaťaženie medzi 8:00 až 
dosahuje cca 3 200  voz za hodinu čo predstavuje cca 85 % 
z popoludňajšieho špičkového dopravného zaťaženia a
z celodenného dopravného zaťaženia na vjazde do križovatky.

- Popoludňajšie špičkové dopravné zaťaženie medzi 15:00 až 
16.00, ktoré dosahuje cca 
3 800 vozidiel za hodinu, čo 
predstavuje zaťaženie o cca 
18 % vyššie ako 
v dopoludňajšej dobe  

celodenného dopravného zaťaženia na vjazde 

dopoludňajšiemu sedlovému dopravnému zaťaženie dochádza medzi 
11:00 až 12:00, pričom oproti rannému dopravnému zaťaženie dochádza k poklesu 

 cca 280 vozidiel za hodinu 

Priebeh dopravného zaťaženia počas prieskumu 

Výsledky dopravného prieskumu potvrdzujú, že najzaťaženejšími ramenami a jej smermi sú komunikácie zaradené 
to cesty I/18 a I/68. Tieto komunikácie tvoria základný komunikačný systém mesta a

mesta Prešov zabezpečujú základnú kostru dopravnej infraštruktúry východného Slovenska. Tieto cesty 
zabezpečujú spojenie severovýchodnej časti Slovenska s jeho centrom mestom Prešov. 

Dopravné zaťaženie križovatky so smerovaním dopravy podľa dopravného prieskumu 

Priebeh dopravného za ťaženia križovatky po čas dňa
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Sabinovská - Levočská – Hlavná  - 

kov dopravného prieskumu smerovania dopravy na 
ploche križovatky prejde 90 % časť dopravy križovatkou medzi 6:00 až 
20:00 hodinou t.j. cez deň za 14 hodín. Križovatka dosahuje dve špičkové 

Dopoludňajšie špičkové zaťaženie medzi 8:00 až 9:00, ktoré 
200  voz za hodinu čo predstavuje cca 85 % 

popoludňajšieho špičkového dopravného zaťaženia a cca 8 % 
celodenného dopravného zaťaženia na vjazde do križovatky. 

Popoludňajšie špičkové dopravné zaťaženie medzi 15:00 až 

 

jej smermi sú komunikácie zaradené 
I/68. Tieto komunikácie tvoria základný komunikačný systém mesta a mimo 

mesta Prešov zabezpečujú základnú kostru dopravnej infraštruktúry východného Slovenska. Tieto cesty 
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Košice - križovatka I/50 a III/050 187 Ľudvíkov Dvor 

Táto križovatka bola zvolená do prieskumu 
z hľadiska polohy na ceste I/50 a najmä z dôvodu 
zachytenia nákladnej dopravy smerujúcej z priemyselnej 
zóny U.S.Steel, s.r.o. Košice. Vzhľadom na to, že 
komunikačný systém mesta Košice je v rozhodujúcej 
miere vybudovaný ako štrvorpruhové smerovo rozdelené 
komunikácie. Kapacitne nevyhovujúca križovatka ulíc 
Hlinkova – Vodárenská nebola zahrnutá do prieskumu 
z dôvodu, že v investičnom variante doprava na tejto 
križovatke nebude ovplyvnená výstavbou diaľnice D1 
a rýchlsotnej cesty R2. Križovatka je zaťažená 
predovšetkým vnútromestskou dopravou, ktorá sa po 
výstavbe D1 a R2 v tomto úseku nezmení. 

Obr. č.6 Schéma priemyselnej zóny USSK 

 

Graf č. 14 Priebeh dopravného zaťaženia križovatky Ľudvíkov Dvor počas prieskumu 
 

Max. dopravné 
zaťaženie počas rannej špičky je 
medzi 6.30 až 7.00 – cca 1775 
voz/hod v profile, Max. dopravné 
zaťaženie počas poobedňajšej 
špičky je medzi 14.00 až 14.30 – 
cca 2125 voz/hod v profile (600 
voz/15 min v profile – 460 voz/15 
min. v jednom smere). 

 

 

Obr. č.7 Kartogram dopravného 
zaťaženia križovatky Ľudvíkov 
Dvor a priľahlej cesty III/050 187 
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Košice - križovatka I/68 a III/068 25 Haniska 

Táto križovatka bola do prieskumu zahrnutá pre zistenie 
smerovania najmä tranzitnej nákladnej dopravy do priemyselne zóny 
USSK a zároveň pre sledovanie tranzitnej dopravy v smere sever-juh po 
ceste I/68 okrem dopravy smerujúcej po rýchlostnej ceste R4 Košice – 
Milhosť. 

 
 
 
 
 
Obr. č.8 križovatka I/68 a III/068 25 
 
 
 

 
Graf č.15 Priebeh dopravného zaťaženia v križovatke „Haniska“ počas 24hod podľa smerovania (v jed.vozidlách) 

Na základe priebehu dopravného zaťaženia ,môžeme sledovať závislosť rannej dopravnej špičky (cca od 5 do 7 hodiny) 
,poobedňajšej dopravnej špičky (cca od 16 do 18 hodiny) a dopravnej špičky vznikajúcej závisle od začiatku respektíve konca 
pracovných zmien US Steel Košice na dopravnom zaťažení križovatky „Haniska“. 

 

Graf č.16 Dopravné zaťaženie vetiev (jednotkové vozidlá respektíve skutočné vozidlá za 24hodín) 
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4.1.2 Porovnanie dopravných prieskumov 

Uvedená analýza porovnania dopravných prieskumov je iba informatívna pre získanie celkového obrazu o údajoch starších 
prieskumov a presnosti odhadu rastových koeficientov. Smerový dopravný prieskum z roku 2007 bol prepočítaný na intenzitu roku 
2014 pomocou koeficientov rastu dopravy z roku 2006. Údaje z celoštátneho sčítania dopravy roku 2010 boli na rok 2014 prepočítané 
pomocou koeficientov rastu z roku 2013. V starších dopravných prieskumoch sa neobjavujú niektoré úseky napr. diaľnica D1 Svinia – 
Prešov západ, niektoré cesty nižších tried a pod. Pre dopravný model súčasného ako aj výhľadové stavu boli použité údaje zo 7 
dňového dopravného prieskumu pomocou automatických sčítačov dopravy realizovaný v novembri 2014. Uvedený prieskum dáva 
ucelený obraz o dopravných intenzitách počas celého pracovného týždňa vrátane víkendu (od pondelka do nedele). 

Tab. 14 Porovnanie dopravných prieskumov v meste Prešov 

 

 
Graf č.17 Porovnanie dopravných prieskumov v meste Prešov 

Z uvedenej analýzy vyplýva, že stanovenie intenzít dopravy pomocou koeficientov rastu dopravy je 
mierne optimistickejšie ako skutočné merané intenzity čo môže byť ale spôsobené ovplyvnením dopravy 
v sídelnom útvare, pretože vybrané úseky sa nachádzajú na okraji sídelného útvaru mesta Prešov. Priemerné 
intenzity z uvedených prieskumov dopravy sa najviac približujú údajom zo 7 dňového prieskumu pomocou ASD 
s priemerným rozdielom v objeme dopravy na jednotlivých úsekoch 5% z čoho vyplýva, že uvedený 7 dňový 
prieskum dáva najobjektívnejšie údaje o dopravnom prúde. 

Dopravný prieskum 
2007 prepočítaný na 

rok 2014

Celoštátne sčítane 
dopravy 2010 

prepočítané na rok 
2014

Dopravný prieskum 
04.2014

7 dňový ddopravný 
prieskum 11.2014

Priemerné dopravné 
zaťaženie z  
prieskumov

1 I/68 Veľký Šariš - Dúbrava 13 606 17 827 16 263 16 670 16 092
2 I/18 Letisko - Kapušany 18 603 28 449 26 108 22 533 23 923
3 I/68 Prešov - Kendice 4 611 3 917 3 641 4 480 4 162
4 I/18 Malý Šariš - Vydumanec 14 387 7 770 8 191 8 154 9 625
5 II/546 Margecany - Vydumanec 0 4 419 3 895 4 160 4 158
6 D1 Prešov - Budimír 21 676 22 346 22 596 18 062 21 170
7 D1 Prešov - Svinia 0 0 10 186 13 302 11 744
8 III/018200 Prešov - Fintice 0 4 885 5 665 3 732 4 761
9 III/068200 Prešov - Zlatá Ba ňa 0 5 192 3 904 4 560 4 552

Sčítací úsek

/voz za 24 hod./
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Dopravné zaťaženie komunikačného systému mesta Prešov sa počas pracovného týždňa od pondelka do štvrtka prakticky 
nemení. V piatok dochádza k nárastu dopravného zaťaženia o cca 15 %, v sobotu sa objem dopravy pohybuje na úrovni týždňa 
(pondelok až štvrtok) a v nedeľu dôjde k poklesu dopravy oproti týždňu (pondelok až štvrtok) o cca 10 až 15 %. V meste Prešov sú 
rozdiely v týždennom rozdelení intenzity dopravy o cca 5-8 % vyššie z dôvodu väčšej hybnosti dopravy v meste a tým dochádza najmä 
v nedeľu k výraznejšiemu poklesu dopravy. 

 
Graf č.18 Dopravné zaťaženie v profiloch 7 dňového prieskumu počas týždňa 

Pri pohybe 
nákladnej dopravy a najmä 
ťažkej nákladnej dopravy 
je zreteľne najväčšie 
dopravné zaťaženie počas 
pracovného týždňa, pričom 
cez víkend klesne objem 
nákladnej dopravy na max. 
1/3 objemu počas 
pracovného týždňa. Pri 
ťažkej nákladnej doprave 
je to cca 20 % z objemu 
pracovného týždňa. 
 

 
 
 
 
 
 

Graf č.19 Dopravné zaťaženie NA v profiloch 7 dňového prieskumu počas týždňa 
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Obdobné výsledky ako v Prešove pri porovnaní dopravných prieskumov získame v Košiciach. 

Tab. 15 Porovnanie dopravných prieskumov v meste Košice 

 

 

Graf č.20 Porovnanie dopravných prieskumov v meste Košice 

Pri porovnaní dopravných prieskumov v meste Košice môžeme konštatovať, že rozdiely v medzi jednotlivými prieskumami sú 
výrazne menšie čo môže znamenať, že mesto Košice najmä svojou veľkosťou má nárast dopravy s menšou dynamikou. Čiastočne to 
môže ovplyvňovať aj to, že vzhľadom na rozsah cestnej siete mesta Košice má dostavba diaľnice D1 menší vplyv na jej dynamické 
zmeny. Najväčší rozdiel medzi jednotlivými prieskumami je na úseku cesty I/68 (severný privádzač) z Budimíra čo je spôsobené najmä 
dynamickejším rozvojom dopravy medzi mestami Prešov a Košice.  

Dopravné zaťaženie komunikačného systému mesta Košice je počas týždňa výrazne vyrovnanejšie, najmä bez výraznej 
piatkovej dopravnej špičky. Počas víkendu poklesne dopravné zaťaženie oproti pracovnému týždňu o cca 20 %. Pri nákladných 
vozidlách je tento víkendový pokles na úrovni obdobne ako v Prešov 1/3 objemu dopravy pracovného týždňa. Pri 5ažkých nákladných 
vozidlách je tento pokles rovnako na úrovni cca 20 % z objemu týždňovej dopravy. 

Dopravný prieskum 
2007 prepočítaný na 

rok 2014

Celoštátne sčítane 
dopravy 2010 

prepočítané na rok 
2014

Dopravný prieskum 
04.2014

7 dňový ddopravný 
prieskum 11.2014

Priemerné dopravné 
zaťaženie z  
prieskumov

1 I/68 Košice - Budimír 19 675 25 782 28 974 24 751 24 796
2 I/50 Košice - Rozhanovce 14 648 17 340 15 696 15 263 15 737
3 II/552 Košice - Krásna 8 362 9 321 7 991 8 987 8 665
4 I/68 Košice - Milhos ť 7 890 13 081 10 045 11 010 10 506
5 I/50 Košice - Šaca 12 235 22 891 25 526 23 847 21 125
6 II/548 Košice - Myslava 6 222 3 823 4 894 5 591 5 132
7 II/547 Košice - Margecany 7 311 3 528 4 396 4 222 4 864
8 III/06821 Košice - Čaňa 0 1 830 7 918 7 974 5 907
9 III/5472 Košice - Kysak 0 0 4 331 4 445 4 388
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 Graf č.21 Dopravné zaťaženie v profiloch 7 dňového prieskumu počas týždňa 

 
Graf č.22 Dopravné zaťaženie NA v profiloch 7 dňového prieskumu počas týždňa 

Na základe vyššie uvedenej analýzy pre stanovenie dopravného modelu nulového stavu ako aj 
dopravných modelov jednotlivých variantov budeme vychádzať z výsledkov 7 dňového profilového dopravného 
prieskumu pomocou automatických sčítačov dopravy realizovaného v novembru 2014. 
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4.1.3 Posúdenie kapacity súčasného stavu 

Dopravné posúdenie sa uskutočnilo na 12 medzikrižovatkových úsekoch.  
Pri výbere týchto úsekov boli zohľadňované tieto fakty:  
• Úsek sa nachádzal v intraviláne obce. 
• V úseku sa nenachádzali žiadne križovatky, resp. križovatky s minimálnym ovplyvňovaním dopravy na 

posudzovanej ceste. 
• Úsek nesmel byť kratší ako 300m. 
• Úsek nesmel byť dlhší ako 4000 m. 
 
 Na základe vstupných údajov sa zistí stupeň kvality daného dopravného úseku pomocou  stupňa vyťaženia ako 

porovnávacej jednotky. Stupeň kvality (tiež známe ako funkčná úroveň)  pre cestu prvej triedy nesmie byť (v zmysle STN 73 6101) 
horší ako „C“. Bližšie je popísané posudzovanie medzikrižovatkových úsekov v TP/10 2010 

 

Tab. 16 Úseky ciest v extraviláne s posudzovanou kapacitou 

 

Tab. 17 Kapacita jednotlivých úsekov ciest v extraviláne – súčasný stav 

 
Z výsledkov posúdenia môžeme stanoviť nasledujúce: 
Cesta I/68 z Veľkého Šariša po mesto Prešov kapacitne nevyhovuje v súčasnosti. V prípade realizácie jednotlivých 

variantov s preložkou cesty I/68 od križovatky Dúbrava nevyhovuje úsek Veľký Šariš – MÚK Dúbrava. Tento úsek je nutné 
realizovať ako štvorpruhovú komunikáciu od obce Veľký Šariš. V prípade realizovania ako štvorpruh cestná komunikácia I/68 
bude mať FÚ A, resp. B. 

V roku 2040 nevyhovuje úsek R4 (I/68) od MÚK Budimír po MÚK Zelený dvor pre nulový stav. V prípade realizácie R2 
Šaca – Budimír, úsek bude vyhovovať. 

V súčasnosti nevyhovuje úsek cesta  I/50 od Košíc do Košických Oľšian. Tento úsek kapacitne vyhovuje v prípade 
realizovania R2 Šaca – Budimír. 

V roku 2040 nebude vyhovovať úsek II/552 medzi obcou Nižná Hutka a Košicami. V danom úseku je nutné 
komunikáciu rozšíriť na štvorpruh. 

  ÚSEK  OD ÚSEK DO  CESTA č. linky 
VZDIALENOSŤ 

  [m] 
I. Veľký Šariš Prešov I/68 6801 2400 
II. Kapušany  Prešov I/18 1812 3400 
III. Driet. Nová Ves Prešov D1 4 3900 
IV. Driet. Nová Ves Lemešany D1 4 3450 
V. Bretejovce Budimír D1 5 3400 
VI. Budimír Zelený Dvor I/68- R4 6822 1600 
VII. Zelený dvor Košice I/68 - R4 6822 2700 
VIII. Košické Oľšany Košice I/50 5013 3000 
IX. Nižná Hutka Košice II/552 55201 1800 
X. Šebastovce Košice I/68 6834 700 
XI. Ľudvikov Dvor Košice I/50 5003 4000 
XII. Šaca Ľudvikov Dvor I/50 5003 1400 

  
ÚSEK  OD ÚSEK DO  CESTA 

Nulový stav 
  2014 2020 2030 
I. Veľký Šariš Prešov I/68 F F F 
II. Kapušany  Prešov I/18 B B B 
III. Driet. Nová Ves Prešov D1 A A B 
IV. Driet. Nová Ves Lemešany D1 A A B 
V. Bretejovce Budimír D1 A A B 
VI. Budimír Zelený Dvor I/68- R4 B C C 
VII. Zelený dvor Košice I/68 - R4 B B C 
VIII. Košické Oľšany Košice I/50 E F F 
IX. Nižná Hutka Košice II/552 B B B 
X. Šebastovce Košice I/68 D D E 
XI. Ľudvikov Dvor Košice I/50 B B B 
XII. Šaca Ľudvikov Dvor I/50 B B B 
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Posúdenie intravilánových úsekov: 
Posúdenie sa uskutočnilo pre 11 intravilánových úsekov v mestách Prešov a Košice v zmysle STN 736110.  

Obr. č.9 Posudzované úseky z hľadiska kapacity – Košice  Obr. č.10 Posudzované úseky z hľadiska kapacity - Prešov 

Tab. 18 Úseky ciest v intraviláne s posudzovanou kapacitou 

 
Tab. 19 Kapacita jednotlivých úsekov ciest v intraviláne – súčasný stav 

 
  

číslo  mesto Smer od smer do počet pruhov 
1 Košice križ. I/50 vstup do mesta križ I/50-I/68 4 
2 Košice križ I/50-I/68 križ I/50-II/552 4 
3 Košice križ I/50-II/552 Opatovská cesta 4 
4 Košice Opatovská cesta križ I/50 4 
5 Košice križ I/50 Dargovských hrdinov 4 
6 Prešov Križ. Ob. Mieru Križ I/18-I/68 4 
7 Prešov Mičurinova ulica Križ I/18-I/68 2 
8 Prešov Križ I/18-I/68 Križ I/18-I/68 4 
9 Prešov Križ I/18-I/68 Šarišské Lúky 4 

10 Prešov Šarišské Lúky Sekčov 4 
11 Prešov križ. D1-I/68 Košická ulica 2 

 

        Nulový stav 
číslo  mesto Smer od smer do 2014 2020 2030 2040 

1 Košice križ. I/50 vstup do mesta križ I/50-I/68 328 277 80 -140 
2 Košice križ I/50-I/68 križ I/50-II/552 -1262 -1694 -2296 -2841 
3 Košice križ I/50-II/552 Opatovská cesta -237 -508 -867 -1232 
4 Košice Opatovská cesta križ I/50 -237 -508 -867 -1232 
5 Košice križ I/50 Dargovských hrdinov -181 -381 -733 -1116 
6 Prešov Križ. Ob. Mieru Križ I/18-I/68 -167 -302 -614 -955 
7 Prešov Mičurinova ulica Križ I/18-I/68 -35 -119 -296 -532 
8 Prešov Križ I/18-I/68 Križ I/18-I/68 -144 -206 -590 -958 
9 Prešov Križ I/18-I/68 Šarišské Lúky -55 -215 -644 -730 
10 Prešov Šarišské Lúky Sekčov 327 300 104 -140 
11 Prešov križ. D1-I/68 Košická ulica -469 -710 -1036 -1376 
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Z výsledkov posúdenia môžeme stanoviť nasledujúce:
Intravilánové úseky sú výrazne ovplyvnené vnútromestskou dopravou, čo ma za následok indukciu dopravy.
Výrazný vplyv výstavby R2 a R4 z hľadiska kapacity sa prejaví na troch úsekoch:
- ceste I/50 Dargovských hrdinov (5) v Košiciach,
- pri sídlisku Sekčov (10)  
- v prípade budovania preložky cesty I/68 v úseku 
Vplyv dopravy na mestské komunikácie môžu ovplyvniť mestá v rámci rôznych opatrení.  

 

Obr. 11 Kapacita jednotlivých úsekov ciest v
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Z výsledkov posúdenia môžeme stanoviť nasledujúce: 
Intravilánové úseky sú výrazne ovplyvnené vnútromestskou dopravou, čo ma za následok indukciu dopravy.
Výrazný vplyv výstavby R2 a R4 z hľadiska kapacity sa prejaví na troch úsekoch: 

ceste I/50 Dargovských hrdinov (5) v Košiciach, 

v prípade budovania preložky cesty I/68 v úseku ul. Sabinovská (od Mičurinovej ulice)
v dopravy na mestské komunikácie môžu ovplyvniť mestá v rámci rôznych opatrení.  

Legenda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacita jednotlivých úsekov ciest v intraviláne mesta Prešov – súčasný stav v roku 2014 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Dopravná kolóna na ulici Arm. Gen. L. Svobodu 
pred križovatkou so Solivarskou v

 

Intravilánové úseky sú výrazne ovplyvnené vnútromestskou dopravou, čo ma za následok indukciu dopravy. 

) (7).  
v dopravy na mestské komunikácie môžu ovplyvniť mestá v rámci rôznych opatrení.   

Legenda: 

 FÚ cesty „A“ 

 FÚ cesty „B“ 

 FÚ cesty „C“ 

 FÚ cesty „D“ 

 FÚ cesty „E“ 

 FÚ cesty „F“ 

FÚ križovatky „A“ 

FÚ križovatky „B“ 

FÚ križovatky „C“ 

FÚ križovatky „D“ 

FÚ križovatky „E“ 

FÚ križovatky „F“ 

Dopravná kolóna na ulici Arm. Gen. L. Svobodu 
pred križovatkou so Solivarskou v smere na Košice  
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Obr. 13 Dopravná kolóna na ul. Rusínska pred 
križovatkou s ul. Východná v smere na Košice  

 

 

 

 

 

Obr. 14 Dopravná kolóna na Východná pred 
križovatkou s ul. Rusínska v smere od Košíc 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Dopravná kolóna na ul. Rusínska pred križovatkou s ul. 
Arm. Gen. L. Svobodu v smere od Košíc 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Dopravná kolóna na ul. Duklianska pred 
križovatkou s ul. Vajanského - Námestie mieru 
v smere na Poprad 
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Legenda: 

  FÚ cesty „A“ 

  FÚ cesty „B“ 

  FÚ cesty „C“ 

  FÚ cesty „D“ 

  FÚ cesty „E“ 

  FÚ cesty „F“ 

 FÚ križovatky „A“ 

FÚ križovatky „B“ 

FÚ križovatky „C“ 

FÚ križovatky „D“ 

FÚ križovatky „E“ 

FÚ križovatky „F“ 

 

 

Obr. 17 Kapacita jednotlivých úsekov ciest v intraviláne mesta Košice – súčasný stav v roku 2014 

 

 

Obr. 18 Dopravná kolóna na ulici Hlinkova pred 
križovatkou s ul. Vodárenská v úseku križovatky 
Dargovských hrdinov 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Dopravná kolóna na ulici Hlinkova pred 
križovatkou s ul. Vodárenská 
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Obr. 20 Dopravná kolóna na R4 (I/50 a I/68) medzi 
križovatkami Nad Jazerom  a VSS (v mieste nadjazdu nad 
železničnou traťou) v smere na Šacu 

 

 

 

 

Obr. 21 Dopravná kolóna na R4 (I/50 a I/68) pred križovatkou 
Nad Jazerom v smere na Šacu  

 

Najproblematiskejšie úseky komunikačného systému mesta Prešov z hľadisaka kapacity a bezpečnosti 
súčasného stavu: 

Cesta I/18: 

• prekročená kapacita križovatky Levočská – Prostejovská – M. Čulena (SSZ bez dynamického riadenia) 
• prekročená kapacita križovatky Lvočská – Clementisova – Obrancov mieru (SSZ bez dynamického riadenia) 
• prekročená kapacita 3 pruhového úseku cesty I/18 
• úrovňové železničné priecestie na ceste I/18 
• prekročená kapacita križovatky Duklianska – Vajanského 
• prekročená kapacita križovatky Duklianska – Šafáriková 

Cesta I/68: 

• prekročená kapacita križovatky Sabinovská – Bajkalská – Jánošíková 
• prekročená kapacita cesty v úseku Dúbrava – križovatka I/18 a I/68 Námestie mieru 
• prekročená lapacita križovatky Hollého – Vajanského – Lesík delostrelcov 
• prekročená kapacita križovatky Lesík delostrelcov – Rusínska – Východná 
• prekročená kapacita I/68 Lesík delostrelcov a Východná 

Ostatné komunikácie: 

• prekročená kapacita križovatky Rusínska – Armg.gen. L. Svobodu – L- Novomestského 
• prekročená kapacita ulice arm. gen. L. Svobodu 
• prekročená kapacita križovatky Švábska – gen. Petrova – Solivarská 
• prekročená kapacita ul. Škultétyho 
• prekročená kapacita ul. Švábska 
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Najproblematiskejšie úseky komunikačného systému mesta Košice z hľadisaka kapacity a bezpečnosti 
súčasného stavu: 

Cesta I/68: 

• úrovňové precestia na štrpruhovej komunikácii riadené SSZ 
• kapacita úseku medzi križovatkami Nad Jazerom a VSS na hranici kapacity 

Cesta I/50: 

• prekročená kapacita križovatky v Košickej Novej Vsi (SSZ bez dynamického riadenia) 
• na hranici kapacity úsek cez Košickú Novú Ves 

Ostatné komunikácie: 

• prekročená kapacita križovatky Hlinkova –Vodáranská (SSZ bez dynamického riadenia) 
• prekročená kapcita ul. Watsonova 
• prekročená kapacita ul.Slanecká vrátane križovatiek (SSZ bez dynamického riadenia) 
• kapacita ul Štúrova na hranici kapacity 
• prekročená kapacita križovatky Štúrova – Kuzmányho (SSZ bez dynamického riadenia) 

4.1.4 Dopravný model navrhovaného stavu 

Na modelovanie sa využil softvér spoločnosti PTV. Použila sa časť PTV – VISUM 12.5. Model pracuje na základe klasického 
štvorstupňového modelu alebo modelu EVA, pričom dopytový model obsahuje  rôzne dopytové dáta.  V nasledujúcej schéme je 
popísaný postup prác s modelom programu Visum. 

Základnom dopravného modelu boli vstupné parametre: 
• Dopravná sieť skúmaných úsekov ciest v editovateľnom formáte (podklad dodala SSC  z cestnej databanky). 
• Trasy navrhovaných rýchlostných ciest a diaľnic. 
• Matica prepravných vzťahov. 

 
Obr. 22 Podiel cieľovej dopravy v meste Prešov pre rok 2014 
 
 

 

 

 

 

Obr. 23 Podiel cieľovej dopravy v meste Košice pre rok 2014 
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Prešov 

Tab. 20 Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat bez preložky cesty I/68 

 

 

Graf. 23 Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat bez preložky cesty I/68 

Tab. 21 Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat vrátane preložky cesty I/68 

 

 

Graf. 24 Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat bez preložky cesty I/68 
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Tab. 22 Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Prešov východný obchvat vrátane preložky cesty I/68 

 

Tab. 23 Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Prešov východný obchvat bez preložky cesty I/68 

 

 

Graf. 25 Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Prešov východný obchvat vrátane preložky cesty I/68 
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Graf.. 26 Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 

Z pohľadu dopravného zaťaženia diaľnice D1 je výhodnejší červený variant so severným obchvatom mesta Prešov pri 
ktorom má diaľnica D1 o 1 160 voz/24 hod väčšie dopravné zaťaženie ako pr
priemerného dopravného zaťaženia jednotlivých úsekov rýchlostnej cesty a
obchvatom mesta Prešov, ktorý dosahuje o cca 450 voz. väčšie dopravné zaťaženie

Tab. 24 Porovnanie dopravného zaťaženia navrhovaných komunikácií D1 a

Jednou z nevýhod variantu 1B a 1D s
spôsobené presmerovaním dopravy po preložke cesty I/68 bez presmerovania dopravy na diaľnicu a
predstavuje cca 2,5 až 6 % podľa úsekov. 

Pre odporúčanie jedného z variantov pre ďalší proces prípravy je možné využiť analýzu poklesu dopr
variantov s hodnotením dopadov zníženia objemu dopravy po vybudovaní navrhovaných komunikácií. Čím väčší je podiel komunikácií 
s väčším počtom obyvateľov, tým vyššie sú prínosy prerozdelenia dopravy čo sa zároveň prejavuje na výške v
variantu v ekonomickom hodnotení stavby. Pre túto analýzu sme zvolili vybrané ulice komunikačného systému mesta s
zástavbou pozdĺž uvedených ulíc:  

• Levočská ulica  obojstranná viacbytová z
• Duklianska ulica  jednostranná viacbytová stavba vo vzdialenosti 40 m
• Sabinovská ulica  obojstranná zástavba rodinných domov vo vzdialenosti 15 m
• Prostejovská ulica  obojstranná viacbytová zástavba vo vzdi
• Obrancov mieru  obojstranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 15 m
• Švábska ulica  obojstranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 
• Arm. Gen L. Svobodu (Solivarská – Rusínska) 
• Arm. Gen L. Svobodu ( Rusínska - Ľubotice) 

Tab. 25 Porovnanie zmeny dopravného zaťaženia vybraných ulíc komunikačného systému mesta Pr

Priemerné dopravné zaťaženie

D1 Prešov západ - Prešov juh
R4 Prešov západ - Prešov sever
R4 Prešov sever - Prešov východ

R4 Prešov východ - Kapušany

Úsek diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4

R4 Prešov juh - Solivar
R4 Solivar - Teriakovce

R4 Teriakovce - Šalgovík (Prešov východ)
R4 Šalgovík (Prešov východ) - Kapušany
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Dopravné zaťaženie úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Prešov východný obchvat bez preložky cesty I/68

pohľadu dopravného zaťaženia diaľnice D1 je výhodnejší červený variant so severným obchvatom mesta Prešov pri 
160 voz/24 hod väčšie dopravné zaťaženie ako pri modrom variante východného obchvatu.

priemerného dopravného zaťaženia jednotlivých úsekov rýchlostnej cesty a diaľnice je výhodnejší variant červený so severným 
cca 450 voz. väčšie dopravné zaťaženie ako východný variant.

Porovnanie dopravného zaťaženia navrhovaných komunikácií D1 a R4 v okolo Prešova 

1D s preložkou cesty I/68 je menšie dopravnú zaťaženie diaľnice D1 a
presmerovaním dopravy po preložke cesty I/68 bez presmerovania dopravy na diaľnicu a rýchlostnú cestu. Tento rozdiel 

variantov pre ďalší proces prípravy je možné využiť analýzu poklesu dopr
hodnotením dopadov zníženia objemu dopravy po vybudovaní navrhovaných komunikácií. Čím väčší je podiel komunikácií 

väčším počtom obyvateľov, tým vyššie sú prínosy prerozdelenia dopravy čo sa zároveň prejavuje na výške v
ekonomickom hodnotení stavby. Pre túto analýzu sme zvolili vybrané ulice komunikačného systému mesta s

     Počet obyvateľov v

obojstranná viacbytová zástavba priamo na komunikácii  
jednostranná viacbytová stavba vo vzdialenosti 40 m  
obojstranná zástavba rodinných domov vo vzdialenosti 15 m 
obojstranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 15 m  
obojstranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 15 m  
obojstranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 30 m  

Rusínska)  jednostranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 
Ľubotice)  jednostranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 

Porovnanie zmeny dopravného zaťaženia vybraných ulíc komunikačného systému mesta Prešov pred a

Variant      
1A, 1C

Variant     
1B, 1D

Rozdiel Variant 2A Variant 2B

/1/ /2/ /2-1/ /3/ /4/

16 746 16 329 -417 15 169 14 951
20 691 19 953 -738
16 350 15 359 -991
15 974 15 416 -558

15 169 14 951
16 287 13 518
13 389 11 061
21 553 19 861

17 440 16 764 16 313 14 868

R4 Teriakovce - Šalgovík (Prešov východ)

rýchlostnej cesty R4 Prešov východný obchvat bez preložky cesty I/68 

pohľadu dopravného zaťaženia diaľnice D1 je výhodnejší červený variant so severným obchvatom mesta Prešov pri 
i modrom variante východného obchvatu. Pri porovnaní 

diaľnice je výhodnejší variant červený so severným 
ako východný variant. 

 

preložkou cesty I/68 je menšie dopravnú zaťaženie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 
rýchlostnú cestu. Tento rozdiel 

variantov pre ďalší proces prípravy je možné využiť analýzu poklesu dopravy podľa jednotlivých 
hodnotením dopadov zníženia objemu dopravy po vybudovaní navrhovaných komunikácií. Čím väčší je podiel komunikácií 

väčším počtom obyvateľov, tým vyššie sú prínosy prerozdelenia dopravy čo sa zároveň prejavuje na výške výnosov investičného 
ekonomickom hodnotení stavby. Pre túto analýzu sme zvolili vybrané ulice komunikačného systému mesta s obytnou 

Počet obyvateľov v priamom dotyku: 

 2 450 
 950 
 2 300 
 8 600 
 2 890 
 2 860 

jednostranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 30 m 1 460  
jednostranná viacbytová zástavba vo vzdialenosti 50 m 1 540 

ešov pred a po realizácii 

 

Variant 2B Rozdiel Rozdiel

/4/ /4-3/ /3-2/

14 951 -218 -1 160

14 951 -218
13 518 -2 769
11 061 -2 328
19 861 -1 692
14 868 -451
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Graf. 27 Dopravné zaťaženie 
komunikačného systému mesta 
Prešov pred a po výstavbe D1 a R4, 
I/68 

 

Z tejto analýzy vyplýva, že 
v súčasnosti je na vybranej cestnej sieti celkové dopravné zaťaženia 257 353 voz/24 hod. Po vybudovaní navrhovaných komunikácií 
dôjde k presmerovaniu tranzitnej dopravy na navrhované komunikácie a zároveň k prerozdeleniu dopravného prúdu odľahčeného 
komunikačného systému. Pri uvažovaní výstavby diaľnice D1 a R4 Severný obchvat bez preložky cesty I/68 dôjde k odľahčeniu 
komunikačného systému mesta o cca 17,6 %, pri východnom variante je toto odľahčenie nižšie o 6 % na úrovni 11,5 %.  

Preložka cesty I/68 na okraji centrálnej mestskej zóny sa veľmi priaznivo prejaví na vyššom podiele prerozdelenia 
vnútromestskej dopravy na preložku cesty I/68. Pri variante 1B, 1D toto zníženie predstavuje 27 % a pri východnom variante R4 2B je 
vplyv na zníženie dopravného zaťaženia komunikačného systému nižšie o 3,4 % na úrovni 23,7 %. 

Z uvedeného odporúčame v meste Prešov realizáciu variantu 1D t.j. Diaľnica D1, rýchlostná cesta R4 Prešov 
severný ochvat modifikovaný (bez tunela Okrúhliak) s preložkou cesty I/68. 

Tab. 26 Porovnanie zmeny dopravného zaťaženia vybraných ulíc komunikačného systému mesta Prešov pred a po realizácii so 
zohľadnením počtu obyvateľov ovplyvnenej vybranej cestnej siete 

 

Z hľadiska prínosov pre mesto Prešov a najmä jeho obyvateľov má najväčší vplyv červený variant diaľnice D1 so Severným 
obchvatom mesta Prešov a preložkou cesty I/68. Pri realizácii variantu bez preložky cesty sú prínosy na odľahčení komunikačného 
systému mesta menšie o cca 16 % oproti nulovému stavu. Východný obchvat mesta Prešov presmerovaním dopravy bez napojenia 
cesty I/68 na rýchlostnú cestu bude mať menší vplyv na odľahčení cestnej siete mesta Prešov. 

Počet 
obyvateľov 

vybranej 
cestnej siete

Dopravné 
zaťaženie 
nulového 

stavu

Vážený 
pomer 

dopravnéh
o zaťaženia 

k počtu 
obyvateľov 

ulice

Dopravné 
zaťaženie 

Variant      
1A, 1C

Vážený 
pomer 

dopravného 
zaťaženia k 

počtu 
obyvateľov 

ulice

Dopravné 
zaťaženie 

Variant        
1B, 1D

Vážený 
pomer 

dopravného 
zaťaženia k 

počtu 
obyvateľov 

ulice

Dopravné 
zaťaženie 
Variant 2A

Vážený 
pomer 

dopravnéh
o 

zaťaženia 
k počtu 

obyvateľov 
ulice

Dopravné 
zaťaženie 
Variant 2B

Vážený 
pomer 

dopravného 
zaťaženia k 

počtu 
obyvateľov 

ulice

/1/ /2/ (1x2/A) /3/ (1x3/A) /4/ (1x4/A) /5/ (1x5/A) /6/ (1x6/A)

2 450 41 598 4 421 33 412 3 551 35 157 3 737 43 327 4 605 39 477 4 196
950 47 095 1 941 37 040 1 527 50 957 2 100 57 892 2 386 41 383 1 706

2 300 27 963 2 790 26 094 2 604 10 406 1 038 11 641 1 162 31 643 3 157
8 600 21 212 7 914 15 130 5 645 8 742 3 262 8 880 3 313 17 532 6 541
2 890 31 350 3 931 21 176 2 655 16 214 2 033 18 846 2 363 26 301 3 298
2 860 27 129 3 366 29 474 3 657 26 662 3 308 18 991 2 356 23 514 2 918
1 460 30 638 1 941 23 823 1 509 21 053 1 334 19 140 1 212 22 420 1 420
1 540 30 368 2 029 26 097 1 744 18 537 1 238 17 744 1 185 25 499 1 704

23 050 257 353 28 333 212 246 22 891 187 728 18 050 196 461 18 583 227 769 24 939
100% 81% 64% 66% 88%

Vybrané úseky miestnych komunikácií situovaných 
v zastavanom území mesta Prešov

Levočská ulica
Duklianska ulica

Porovnanie s nulovým stavom
Celkové dopravné zaťaženie vybraných ulíc /A/

Sabinovská ulica
Prostejovská ulica

Obrancov mieru
Švábska ulica

Arm.gen. L. Svobodu (Solivarská - Rusínska)
Arm.gen. L. Svobodu  (Rusínska - Ľubotice)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Levočská
ulica

Duklianska
ulica

Sabinovská
ulica

Prostejovská
ulica

Obrancov
mieru

Švábska
ulica

Arm.gen. L.
Svobodu

(Solivarská -
Rusínska)

Arm.gen. L.
Svobodu

(Rusínska -
Ľubotice)

Dopravné zaťaženie miestnych komunikácií pred a po 
výstavbe D1 a R4

Nolový stav

Variant      1A, 1C

Variant     1B, 1D

Variant 2A

Variant 2B
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Z uvedeného odporúčame v meste Prešov realizáciu variantu 1D t.j. Diaľnica D1, rýchlostná cesta R4 Prešov 
severný ochvat modifikovaný (bez tunela Okrúhliak) s preložkou cesty I/68. 

Košice 

V meste Košice dopravný  model porovnával variant bez a s východným privádzačom. Tento východný privádzač zabezpečí 
presmerovanie dopravy a najmä odľahčenie ulice Slanecká na sídlisku Nad Jazerom. 

Tab. 27 Dopravné zaťaženie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2 v okolí mesta Košice bez východného privádzača 

 

Tab. 28 Dopravné zaťaženie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2 v okolí mesta Košice bez východného privádzača 

 

 

Graf. 28 Dopravné zaťaženie komunikačného systému mesta Košice bez východného privádzača 

OA             
(voz/24 hod)

NA                
(voz/24 hod)

Spolu:          
(voz/24 hod)

OA              
(voz/24 hod)

NA              
(voz/24 hod)

Spolu:             
(voz/24 hod)

12 612 3 292 15 904 17 994 4 852 22 846
11 930 1 748 13 678 16 826 2 639 19 465
14 030 3 989 18 019 19 686 5 988 25 674
11 793 3 172 14 965 16 724 4 830 21 554
9 702 3 130 12 832 13 890 4 764 18 654
9 777 2 983 12 760 13 976 4 439 18 415
9 794 2 416 12 210 13 904 3 567 17 471
10 910 3 420 14 330 15 678 4 700 20 378

D1 Budimír - Košické Oľšany
D1 Košické Oľšany - Bidovce

Navrhovaný stav cestnej siete vokolí mesta Košice - variant 1 (bez východného privádzača)

R2 Haniska - Ľudvíkov dvor
R2 Ľudvíkov dvor - Košice Šaca

Úsek diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2
2020 2040

R2 Košické Oľšany - Hrašovík
R2 Hrašovík - Krásna

R2 Krásna - Košice juh
R2 Košice juh - Haniska

OA             
(voz/24 hod)

NA                
(voz/24 hod)

Spolu:          
(voz/24 hod)

OA              
(voz/24 hod)

NA              
(voz/24 hod)

Spolu:             
(voz/24 hod)

14 420 3 324 17 744 21 205 4 898 26 103
11 930 1 748 13 678 16 826 2 639 19 465
15 838 4 021 19 859 22 947 6 034 28 981
15 871 4 254 20 125 23 017 6 412 29 429
19 030 3 453 22 483 26 652 5 067 31 719
9 702 3 026 12 728 13 880 4 562 18 442
9 773 2 879 12 652 13 963 4 238 18 201
9 798 2 313 12 111 13 917 3 366 17 283
10 910 3 420 14 330 15 678 4 700 20 378
13 997 1 557 15 554 19 695 2 198 21 893

R2 Krásna - Košice juh
R2 Košice juh - Haniska

R2 Haniska - Ľudvíkov dvor
R2 Ľudvíkov dvor - Košice Šaca

Východný privádzač

2020
Úsek diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2

2040

D1 Budimír - Košické Oľšany
D1 Košické Oľšany - Bidovce
R2 Košické Oľšany - Hrašovík

R2 Zdoba - Krásna
R2 Hrašovík - Zdoba

Navrhovaný stav cestnej siete vokolí mesta Prešov - variant 1B, 1D (vrátane preložky I/68)
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Graf. 29 Dopravné zaťaženie komunikačného systému mesta Košice vrátane východného privádzača 

Tab. 29 Porovnanie dopravného zaťaženia úsekov navrhovanej komunikácie oboch variantov 

 

Z hľadiska prínosov pre mesto Košice a najmä jeho obyvateľov má väčší vplyv modrý variant diaľnice D1 a rýchlostnej cesty 
R2 s východným privádzačom, pri ktorom diaľnica a rýchlostná cesta nasaturuje väčší objem dopravy a tým sa výraznejšie odľahčí 
jestvujúca cestná sieť. 

Tab. 30 Porovnanie poklesu dopravy vybraných úsekov ciest v zastavanom území oboch variantov 

 

Modrý variant s východným privádzačom Vyšné Opátske – Sady nad Torysou zabezpečí lepšie prerozdelenie dopravy na 
cestnej sieti, pričom najpriaznivejšie sa to prejaví n a vyššom dopravnom odľahčení cesty II/552 na sídlisku nad Jazerom na ul. 
Slaneckej kde dochádza k zníženiu dopravy o 38 % oproti 6 %-tnému zníženiu pri variante bez privádzača. Na vybraných 
komunikáciách pri variante s východným privádzačom dôjde k predpokladanému priemernému zníženiu dopravného zaťaženia o 46 % 
oproti variantu bez privádzača kedy je priemerné zníženie dopravného zaťaženia menšie o 7 % t.j. 39 %. 
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Predpokladané dopravné zaťaženie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty 
R2 vrátane východného privádzača

2020

2040

Variant  1 Variant  2 Rozdiel
/1/ /2/ /2-1/

22 846 26 103 3 257
19 465 19 465 0
25 674 28 981 3 307
21 554 29 429 7 875
18 654 18 442 -212
18 415 18 201 -214
17 471 17 283 -188
20 378 20 378 0

R2 Haniska - Ľudvíkov dvor
R2 Ľudvíkov dvor - Košice Šaca

R2 Košické Oľšany - Hrašovík
R2 Hrašovík - Krásna

R2 Krásna - Košice juh
R2 Košice juh - Haniska

Úsek diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2

D1 Budimír - Košické Oľšany
D1 Košické Oľšany - Bidovce

Nulový stav Variant  1 Variant  2 Rozdiel Pokles Rozdiel Rozdiel
/0/ /1/ /2/ /1-0/ /%/ /2-0/ /%/

14 426 14 426 14 426 0 0% 0 0%
35 574 33 328 21 986 -2 246 -6% -13 588 -38%
88 843 70 182 79 488 -18 661 -21% -9 355 -11%
49 825 28 254 44 058 -21 571 -43% -5 767 -12%
49 825 28 254 29 483 -21 571 -43% -20 342 -41%
41 169 13 625 5 583 -27 544 -67% -35 586 -86%
41 169 13 625 5 583 -27 544 -67% -35 586 -86%
25 952 8 938 1 860 -17 014 -66% -24 092 -93%
43 348 26 329 25 308 -17 019 -39% -18 040 -46%

I/50 Prešovská sečovská - Košická Nová Vec
I/50 Košická Nová ves - ul. Herlianska

I/50 Košikcá Nová Ves - Hrašovík
Priemerné dopravné zaťaženie

Úsek cesty /dopravné zaťaženie v roku 2040/

II/552 Krásna - ul. Ukrajinská
II/552 Košice - ul. Slanecká
I/50 VSS - Južné Nábrežia

I/50 Južná Nábrežie - Vyšné opátske
I/50 Vyšné opátske - Prešovská sečovská
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Z uvedeného odporúčame v meste Košice realizáciu variantu modrého s východným privádzačom Vyšné Opátske – 
Sady nad Torysou s priaznivejším odľahčením jestvujúcej cestnej siete. 

4.1.5  Závery dopravno-inžinierskej analýzy 

Z posúdenie kapacity komunikačného systému mesta Prešov súčasného stavu vyplývajú nasledujúce poznatky: 

- Priemerná jazdná rýchlosť v meste Prešov je 35 km/hod 
- Cesta I/18 v úseku hranica mesta – Levočská dosahuje FÚ „F“ s kolónou dĺžky cca 300 m 
- Cesta I/18 v úseku Levočská – Obrancov mieru – Okružná dosahuje FÚ „E“ 
- Cesta I/18 v úseku Vajanského – Duklianska dosahuje FU „E“ 
- Cesta I/68 v úseku Sabinovská – Námestie mieru dosahuje FÚ „E“ s dĺžkou kolóny cca 1 km 
- Cesta I/68 v úseku Vajanského – Rusínska dosahuje FÚ „F“  
- Križovatky s prekročenou kapacitou: Levočská – Prostejovská; Levočská – Obrancov mieru; Sabinovská – 

Bajkalská; Duklianska – Šafárikova; Holého – Vajanského; Východná – Rusínska; Rusínska – Laca 
Novomestského na týchto križovatkách je doba čakania viac ako 3-5 min s prejazdom križovatkou na min. 4-6 
cyklus; okrem križovatky Duklianska – Šaárikova sú všetky križovatky riadené cestnou svetelnou signalizáciou 

Z hľadiska kapacity sú najproblematickejšie úseky ciest I/18 v úseku Levočaská – Duklianska – Bardejovská a najmä cesta 
I//68 v úseku Sabinovská – Vajanského – Risínska – Východná. Po dobudovaní „Nábrežnej komunikácie“ vrátane mimoúrovňovej 
križovatky ZVL dôjde k zlepšeniu dopravnej situácie v úseku Košická – Škultétyho presmerovaní dopravy na novú komunikáciu. 

Z posúdenie kapacity komunikačného systému mesta Košice súčasného stavu vyplývajú nasledujúce poznatky: 

- Priemerná jazdná rýchlosť v meste Košice je 43 km/hod 
- Ulica Hlinkova dosahuje FÚ „F“ s kolónou dĺžky cca 450 m 
- Ulica Slanecká dosahuje FÚ „F“ s kolónou dĺžky cca 350 m 
- Ulica Watsonova dosahuje FÚ „D“  
- Ulica Štúrova dosahuje FÚ „D“ 
- Križovatky s prekročenou kapacitou: Hlinkova - Vodárenská; Slanecká – Dneperská (Levočská) na týchto 

križovatkách je doba čakania viac ako 4-6 min s prejazdom križovatkou na min. 4-6 cyklus; všetky križovatky 
riadené cestnou svetelnou signalizáciou. 

Z posúdenie kapacity navrhovaných komunikácií vyplývajú nasledujúce poznatky: 

- Všetky komunikácie je potrebné budovať v plnom profile ako štvorpruhové komunikácie okrem časti úseku 
Východného obchvatu mesta Prešov (úsek Múk Solivar – MÚK Teriakovce) 

- Všetky navrhované komunikácie dosahujú FÚ dopravného prúdu max. B 
- Všetky navrhované mimoúrovňové križovatky dosahujú FÚ dopravného prúdu max. C 

Z hľadiska smerovania dopravy pri porovnaní severného a východného obchvatu Prešova „prenesú“ jednotlivé 
varianty približne rovnomerný podiel dopravy (cca 12 000 vozidiel/24h v roku 2020 v priemere na celú trasu). Každý z 
variantov má svoje výhody z hľadiska smerovania, pričom severný obchvat prepojí s D1 aj cestu I/68 a východný odľahčí iba 
mestské komunikácie pre smer na Kapušany.   

V rámci Košíc sa ukázala výhoda budovať rýchlostnú cestu aj s privádzačom Opátske, nakoľko táto komunikácia 
pripojí časť mesta na R2 a odľahčí komunikačnú sieť. 

Výhody / nevýhody variantov 

Variant 1A - Prešov   Výhody variantu:   Nevýhody variantu: 

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - dobudovanie diaľničnej siete - vyššie náklady vzhľadom na tunely 
R4 Prešov, severný obchvat   - v súlade s ÚPD mesta Prešov - menšie dopravné zaťaženie úseku 
     - pokročilá príprava stavby  - väčšie prevádzkové náklady 
     - napojenie cesty I/68 na R4  - náročnejšie technické riešenie 
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Variant 1B - Prešov   Výhody variantu:   Nevýhody variantu: 

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - dobudovanie diaľničnej siete - vyššie náklady vzhľadom na tunel 
R4 Prešov, severný obchvat   - v súlade s ÚPD mesta Prešov - menšie dopravné zaťaženie úseku 
Preložka cesty I/68    - pokročilá príprava stavby  - nižšie prevádzkové náklady 
     - napojenie cesty I/68 na R4  - náročnejšie technické riešenie 

Variant 1C - Prešov   Výhody variantu:   Nevýhody variantu: 

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - dobudovanie diaľničnej siete - náročnejšie technické riešenie 
R4 Prešov, severný obchvat - modifikovaný - v súlade s ÚPD mesta Prešov - menšie dopravné zaťaženie úseku 
     - pokročilá príprava stavby  - vyššie prevádzkové náklady 
     - napojenie cesty I/68 na R4   
     - najvyššie prínosy pre mesto 
     - menší počet tunelov 

Variant 1D - Prešov   Výhody variantu:   Nevýhody variantu: 

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - dobudovanie diaľničnej siete - náročnejšie technické riešenie 
R4 Prešov, severný obchvat - modifikovaný - v súlade s ÚPD mesta Prešov - menšie dopravné zaťaženie úseku 
Preložka cesty I/68    - pokročilá príprava stavby  - vyššie prevádzkové náklady 
     - napojenie cesty I/68 na R4   
     - najvyššie prínosy pre mesto 
     - menší počet tunelov 
     - nižšie náklady na R4 

Variant 2A - Prešov   Výhody variantu:   Nevýhody variantu: 

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - dobudovanie diaľničnej siete - rizikové poddolované územie 
R4 Prešov, východný obchvat  - nižšie stavebné náklady  - menšie dopravné zaťaženie úseku 
Preložka cesty I/68    - najmenší počet tunelov  - menší vplyv na odľahčenie mesta 
Východný privádzač       - bez napojenia cesty I/68 

Variant 2B - Prešov   Výhody variantu:   Nevýhody variantu: 

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - dobudovanie diaľničnej siete - rizikové poddolované územie 
R4 Prešov, východný obchvat  - najnižšie stavebné náklady  - menšie dopravné zaťaženie úseku 
Východný privádzač   - najmenší počet tunelov  - menší vplyv na odľahčenie mesta 
         - bez napojenia cesty I/68 

Odporúčania  dopravno-inžinierskej analýzy 

Z uvedeného odporúčame v meste Prešov realizáciu variantu 1D t.j. Diaľnica D1 Prešov západ – 
Prešov juh, rýchlostná cesta R4 Prešov severný ochvat modifikovaný (bez tunela Okrúhliak) s preložkou 
cesty I/68. 

Uvedený variant dosahuje najvyššie prínosy z pohľadu odľahčenia jestvujúcej cestnej siete, je v súlade s ÚPD SÚ Prešov, 
má najvyššiu úroveň prípravy stavby a poskytuje najoptimálnejšie dopravné podmienky vzhľadom na priestorové možnosti 
zastavaného územia mesta Prešov. 

Z uvedeného odporúčame v meste Košice realizáciu variantu 2 t.j. Diaľnica D1 Budimír - 
Bidovce, rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany s východným privádzačom Opátske. 

Uvedený variant dosahuje najvyššie prínosy z pohľadu odľahčenia jestvujúcej cestnej siete najmä v časti sídliska Nad 
jazerom, je v súlade s ÚPD SÚ Košice, má najvyššiu úroveň prípravy stavby a poskytuje najoptimálnejšie dopravné podmienky 
vzhľadom na priestorové možnosti zastavaného územia mesta Košice. 
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4.2 Rozvojový dokument, ÚPD regiónu, sídla 

Prešov - Z riešenia ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja, schváleného vládou SR  v uznesení č. 268 zo dňa 
7.4.1998 v znení zmien a doplnkov z roku 2004 schválených zastupiteľstvom samosprávneho kraja č.228/2004 dňa 22.6.2004 a jeho 
záväznej časti vyplýva že, koncepciu cestnej dopravy kraja určuje priebeh multimodálnych koridorov č. V.a Bratislava – Žilina – Prešov 
– Ukrajina a v ňom plánovaná trasa diaľnice D1, ktorá sa navrhuje realizovať v základnej kategórii D 26,5/120 po úsekoch ktorých 
súčasťou je úsek Prešov západ – Prešov juh a rýchlostná cesta R4 Prešov, severný obchvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 Situovanie diaľnice D1 podľa ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja 

Pri porovnaní územných plánov mesta Prešov a obce Teriakovce dochádza k rozporom v stanovení polohy 
„východného obchvatu mesta Prešov“ ako aj územia určeného na zastavenie. V súčasnosti je územie medzi Šalgovíkom 
a Teriakovcami výrazne urbanizované pričom v prípade nerešpektovania polohy uvedenej komunikácie bude v prípade jej 
budovania potrebný zásah do zastavaného územia. Pri porovnaní so severným obchvatom mesta Prešov bude východný 
obchvat veľmi významne a výraznejšie zasahovať do zastavaného územia alebo jeho blízkosti. V súčasnosti je zatiaľ 
vynechaný koridor šírky cca 100 m pre situovanie východného obchvatu z pohľadu zásahu do zastavaného územia kritické. 
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Navrhovaná diaľnica D1 je situovaná 
v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta 
Prešov. Územný plán sídelného útvaru Prešov, 
schválený uznesením MsZ č. 168/2008 dňa 
30.01.2008. V záväznej časti 5 ÚPD SÚ Prešov uvádza 
v oblasti dopravy rešpektovať dopravné siete 
a zariadenia v trasách multimodálnych koridorov 
(hlavná sieť TINA) multimodálny koridor č. V.A.  

Navrhovaná diaľnica D1 a rýchlostná cesta 
R4 sú súčasťou vonkajšieho mestského okruhu, 
ktorého hlavnou funkciou vonkajšieho dopravného 
okruhu mesta Prešov je prevedenie tranzitnej dopravy 
mimo zastavaného územia mesta tak, aby na jednej 
strane nezaťažovala vnútromestské komunikácie a na 
druhej strane nebola ona samotná obmedzovaná a 
spomaľovaná vnútromestskou dopravou. Tvoria ju 
komunikácie patriace do nadradenej komunikačnej 
siete medzinárodného významu, súčasti 
intermodálneho koridoru a siete TEN.  

 

Obr. č. 25 Situovanie diaľnice D1 podľa ÚPD SÚ 
Prešov 

 

 

 

Obr. č. 26 Situovanie rýchlostnej 
cesty R4 podľa ÚPD SÚ Prešov 

 

 

 

 

Obr. č. 27 Situovanie rýchlostnej cesty R4 
podľa ÚPD obce Teriakovce 

Medzi územným plánom mesta 
Prešov a obce Teriakovce je rozpor v polohe 
výhľadového „východného obchvatu. 

S 
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Vonkajší okruh budú tvoriť:  

 • západná vetva – diaľničný úsek diaľnice D1 Prešov-západ – Prešov - juh v kategórii D 26,5/100  
 • severná vetva úsek rýchlostnej komunikácie R4 Prešov-západ – Kapušany v kategórii R22,5/80  
 • východná vetva v trase modifikovaného Východného obchvatu mesta v kategórii MR 22/80  
 • dočasne bude súčasťou vonkajšieho okruhu úsek cesty III/018202 od križovatky Vyšná Šebastová po križovatku s I/18 

a úsek preložky cesty III/018200 od križovatky s I/18 po križovatku s R4 pri Finticiach.  

Diaľnica D1 je navrhovaná v západnej časti mesta v tunelovom variante. Kategória diaľnice je D 26,5/100. Na ZAKOS je 
napojená takto :  

 - na cestu I/18 pri Vydumanci mimoúrovňovou križovatkou s priamym napojením na cestu I/18, ktorá je v tomto 
úseku kategórie C22,5/80,  

 - na cestu I/68 mimoúrovňovou križovatkou pri Hydinárskych závodoch v križovatke Prešov - juh a diaľničným 
privádzačom až po jeho križovatku s cestou I/68 pri ZVL, resp. s jej preložkou pri Delni.  

 Po ukončení výstavby diaľnice sa táto stane dôležitou komunikáciou v dopravnom systéme mesta. Pomôže podstatne znížiť 
súčasné nepriaznivé ekologické účinky v obytnej časti mesta na ul. Obrancov mieru, Ul. 17.novembra a Škultétyho ul. Po 
výstavbe diaľnice sa zníži aj tranzitná doprava na ceste I/18 a to v prípade, že cieľom tranzitnej dopravy sú Michalovce, 
prípadne hranica s Ukrajinskou republikou.  
 

ÚPN - Obce Haniska schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. U 79/07, ktorého záväzná časť bola vyhlásená 
všeobecne záväzným nariadením obce – VZN č. 8/2007, uvažuje s diaľnicou D1 v zmysle ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho 
kraja. Navrhovaná diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, rýchlostná cesta R4 Prešov, severný obchvat ako aj východný 
ochvat sú v súlade s uvedenými územno-plánovacími dokumentmi. 

Košice - Z riešenia ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja, schváleného vládou SR  v uznesení č. 1033 Z.z. zo dňa 
31.10.2001 a vyhlásené nariadením vlády SR č.528/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov z roku 2004 schválených zastupiteľstvom 
samosprávneho kraja č.02/2004 dňa 30.08.2004 a v znení zmien a doplnkov z roku 2009 schválených zastupiteľstvom 
samosprávneho kraja č. 11/2009 dňa 28.8.2009 a jeho záväznej časti vyplýva, že koncepciu cestnej dopravy kraja určuje priebeh 
nadradenej dopravnej infraštruktúry a v ňom plánovaná trasa diaľnica D1 kategórie D 26,5/100 a rýchlostná cesta R2, ktorá sa 
navrhuje realizovať v základnej kategórii R 24,5/120 po úsekoch ktorých súčasťou je úsek Šaca – Košické Oľšany. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 Situovanie rýchlostnej cesty R2 podľa ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja 
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Územný plán VÚC Košického samosprávneho kraja uvažuje so situovaním rýchlostnej cesty do križovatky Košice juh podľa 
výsledkov procesu EIA zároveň však uvažoval s mimoúrovňovou križovatkou Haniska na rýchlostnej ceste R4. V úseku medzi Šacou 
a Ľudvíkovým dvorom uvažoval územný plán s polohou rýchlostnej cesty rovnako podľa výsledkov procesu EIA t.j. súbežne s 

jestvujúcou cestou I/50 (R2). V súlade s týmto 
dokumentom sú aj územné plány mestských častí Košice 
Šaca, Šebastovce, Barca a Krásna. Rýchlostná cesta R2 
je v súlade s územným plánom mestských častí 
Šebastovce, Barca a Krásna a územným plánom obcí. 
Diaľnica D1 je v súlade s ÚPD obcí Rozhanovce, Bidovce. 

Obr. č. 27 Situovanie rýchlostnej cesty R2 podľa ÚPN 
obce Valaliky 

 

Obr. č. 28 Územný plán mestskej časti Košice 
Barca 

 

 

Obr. č. 29 Navrhovaná lokalita „Východné mesto“ 

 

V rámci Zmien a dodatkov ÚPN HSA Košice 2013 a Zmien a doplnkov 
2014 Územného plánu VÚC Košického samosprávneho kraja budú všetky zmeny 
trasy rýchlostnej cesty R2 v procese územného konania zapracované. 

Záver: 

Pri hodnotení súladu navrhovaných komunikácií s územno-plánovacou 
dokumentáciou môžeme konštatovať, že: 

- Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh je v súlade s ÚPD VÚC 
PSK ako aj v súlade s ÚPD SÚ Prešov 

- Diaľnica D1 Budimír – Košické Oľšany je v súlade s ÚPD VÚC 
KSK a v súlade s ÚPD mesta Košice, obcí Rozhanovce, Bidovce 

- Rýchlostná cesta R4 Prešov, severný obchvat je v súlade s ÚPD VÚC PSK ako aj v súlade s ÚPD SÚ Prešov 
- Rýchlostná cesta R4 Prešov, východný obchvat nie je v súlade s ÚPD VÚC PSK a ÚPD SÚ Prešov v mieste 

napojenia na D1 Prešov juh, v mieste medzi časťou Šalgovík a Teriakovce kde zasahuje do plánovaných území na 
zastavanie 

- Rýchlostná cesta R2 Košice Šaca – Košické Oľšany je v súlade s ÚPD VÚC KSK a v súlade s ÚPD mesta Košice, 
obcí Valaliky, Sady nad Torysou 

Vzhľadom na súčasnú urbanizáciu územia medzi Šalgovíkom a Teriakovcami, kedy je zatiaľ vynechaný koridor šírky 
cca 100 m pre situovanie východného obchvatu, z pohľadu zásahu do zastavaného územia hodnotíme tento zásah 
východného obchvatu s vysokou mierou rizika. 
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4.3 Geologická stavba územia 

Prešov: 

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh 

V zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1980) hodnotené územie v trase diaľnice D1 
Prešov západ - Prešov juh je po tok Torysy je súčasťou Podhôľno - magurskej oblasti, celku Spišsko - Šarišského medzihorie a celku 
Šarišskej vrchoviny. Územie sa vyznačuje erózno - denudačným typom reliéfu. Od toku Torysy až po koniec projektovaného 
diaľničného úseku územie začleňujeme do oblasti Lučenecko - košickej zníženiny, celku Košickej kotliny. Pri formovaní reliéfu v tejto 
časti územia sa výrazne uplatnila erózno - akumulačná činnosť Torysy a jej ľavostranných prítokov. Záujmové územie sa nachádza 
v rovinnom až mierne členenom území. Prevažná časť reliéfu je ovplyvnená erózno - denudačnou činnosťou. 

Územie od začiatku diaľnice až po tok Torysy patrí do mierne teplej oblasti M3. Na východ od Torysy patrí územie v mieste 
hodnotených objektov do teplej oblasti T7 (Lapin, Faško, Melo, Štastný, Tomian, Atlas krajiny, 2002). Územie sa vyznačuje horskou a 
kotlinovou klímou (Atlas SSR, 1980). 

Z inžinierskogeologického hľadiska územie patrí do regiónu karpatského flyšu, oblasti flyšových vrchovín - Šarišskej 
vrchoviny a do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrohorských kotlín - Košickej kotliny (Matula, Pašek, 1986). Na 
geologickej stavbe územia sa podieľajú predkvartérne paleogénne horniny a horniny paleogén - neogénneho a neogénneho veku. 
Tieto horniny sú lokálne prekryté kvartérnymi sedimentami. Územie trasy diaľnice po km 102,8 sa nachádza v regióne karpatského 
flyša. Horninové prostredie je budované horninami flyšovej formácie. Od km 102,8 po km 103,1 je horninové prostredie tvorené 
ílovcami a pieskovcami veku paleogén - neogén. Od km 103,1 je predkvartérne podložie tvorené neogénnymi ílovcami a pieskovcami 
veľmi slabo spevnenými a súvrstvím, v ktorom sa striedajú súdržné a nesúdržné sedimenty molasovej formácie a územie patrí do 
regiónu neogénnych tektonických vkleslín. Paleogénne horniny vnútrokarpatského paleogénu od začiatku trasy až po km 100,245 sú 
zastúpené hutianskym súvrstvím, v ktorom dominujú ílovce až prachovce, hnedej až sivej farby, prevažne laminovanej vrstevnatosti, 
lokálne tenkodoskovitej. Ílovce až prachovce sú prevládajúcim litologickým typom v súvrství. V súvrství sú ojedinelé polohy 
pieskovcov, hnedej až sivohnedej farby, sú jemno až strednozrnné, vápnité. Od km 100,245 vyčleňujeme zuberecké ílovcovo - 
pieskovcové súvrstvie, ktoré má charakteristický flyšový vývoj. Je zastúpené ílovcami až prachovcami, hnedosivej, sivej, tmavosivej až 

čiernej farby, laminovanej, tenkodoskovitej vrstevnatosti a pieskovcami, ktoré sú sivé až sivohnedé, jemno až strednozrnné, 
sú premenlivo vápnité a sľudnaté, v zdravých polohách až doskovitej vrstevnatosti. Povrchová vrstva ílovcov je úplne zvetraná, ílovce 
sú extrémne nízkej pevnosti (R6), smerom do hĺbky sú silno zvetrané, veľmi nízkej pevnosti (R5), ojedinele nízkej pevnosti (R4), hlbšie 
sú horniny stredne zvetrané. V blízkosti tektonických línií sú horniny tektonicky porušené a ich pevnostné charakteristiky sú výrazne 
zhoršené. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú úplne zvetrané ílovce 
podmienečne vhodným (F4/CS1, F3/MS1), prevažne však nevhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám podmienečne 
vhodným, prevažne však pre ich tvrdú konzistenciu nevhodným do násypového telesa. Pieskovce sú zastúpené, pieskovcami, 
miestami kremitými, svetlosivej, tmavosivej farby. Sú jemnozrnné až strednozrnné, miestami tenkodoskovité až doskovité, sú rôzne 
zvetrané a tektonicky porušené. Kremité pieskovce sú strednej až vysokej pevnosti (R3 - R2). Paleogén - neogénne horniny sú 
tvorené sivými ílovcami, pieskovcami, ktoré sú veľmi slabo spevnené, extrémne nízkej až veľmi nízkej pevnosti (R6 - R5). Neogénne 
horniny molasovej formácie po ľavej strane toku Torysy po potok Delňa sú tvorené sivými ílovcami, pieskovcami, ktoré sú veľmi slabo 
spevnené. Od potoka Delňa smerom k ukončeniu trasy diaľnice dominujú neogénne sedimenty vo vývoji striedania súdržných a 
nesúdržných zemín. Od km 104,625 pod vrstvou neogénnych súdržných a nesúdržných sedimentov boli geologickými vrtmi zistené 
neogénne ílovce, veľmi slabo spevnené. Neogénne íly a silty sú zastúpené zeminami typu F2/CG, F4/CS, S5/SC,F5/MI, F6/CI, F7/MH, 
F8/CH so strednou až vysokou plasticitou, prevažne pevnej až tvrdej konzistencie, ojedinele tuhej až tuho - mäkkej konzistencie. V 
území prevládajú íly a silty so strednou plasticitou (F5/MI, F6/CI) pevnej konzistencie. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso 
pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú zeminy typu F2/CG, F4/CS1, S5/SC podmienečne vhodným zeminám pre 
podložie vozovky a vhodným zeminám do násypového telesa. Zeminy typu F5/MI, F6/CI, F7/MH, F8/CH, F4/CS zodpovedajú 
nevhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným až nevhodným do násypového telesa. Neogénne 
súvrstvie nesúdržných sedimentov tvoria polohy uľahnutých neogénnych pieskov ílovitých (S5/SC), pieskov siltovitých (S4/SM), 
pieskov s prímesou jemnozrnnej zeminy (S3/S - F), štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G - F), štrkov ílovitých (G5/GC). Z 
hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú tieto zeminy podmienečne vhodným až 
vhodným pre podložie vozovky a zeminám vhodným do násypového telesa. Od km 104,625 pod vrstvou neogénnych súdržných a 
nesúdržných sedimentov boli geologickými vrtmi zistené neogénne ílovce veľmi slabo spevnené, vrchná vrstva ílovcov je úplne až 
silno zvetrané, extrémne nízkej pevnosti (R6), charakteru zeminy. Do hĺbky 15,2 m sú ílovce stredne zvetrané, laminované, extrémne 
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nízkej až veľmi nízkej pevnosti (R6 - R5). Ílovce sú veľmi slabo spevnené. Do hĺbky 25,0 m sú ílovce stredne až slabo zvetrané, veľmi 
nízkej pevnosti (R5), veľmi slabo spevnené, rozpadavé na drobné úlomky. 

Predkvartérne horniny sú v prevažnej miere prekryté kvartérnymi sedimentami. Kvartérne pokryvné útvary sú zastúpené 
nasledovnými litologicko - genetickými komplexami: 

• fluviálnym komplexom, 
• deluviálnym komplexom, 
• polygenetickým komplexom, 
• proluviálnym komplexom, 
• antropogénnym komplexom. 

Fluviálny komplex je vyvinutý v údolí Vydumanca, Malkovského potoka, Torysy, Delne a v okolí ich prítokov. Komplex 
fluviálnych sedimentov v údolí Vydumanca, Malkovského potoka je tvorený jemnozrnnými zeminami s ojedinelým výskytom zŕn. V 
týchto úsekoch trasy boli overené fluviálne íly a silty s nízkou, strednou až vysokou plasticitou typu F6/CL,CI; F7/MH, F8/CH, tuhej až 
mäkkej, menej pevnej až tvrdej konzistencie, menej ílom piesčitým (F4/CS) a ílom štrkovitým (F2/CG) s obsahom organických látok do 
6%. V údolí Torysy a jej ľavostranných prítokov je povrchová vrstva náplavov tvorená jemnozrnnými zeminami typu F6/CI, F8/CH, 
F3/MS, F4/CS, lokálne s organickou prímesou. Hrúbka jemnozrnných zemín je do 5 m. V ich podloží sa nachádzajú štrkovité a 
piesčité sedimenty. Dominujúcim inžinierskogeologickým typom sú štrky ílovité (G5/GC), štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G -
F). Zrná štrkovitých zemín sa vyznačujú rôznym stupňom zvetrávania, miestami sú zrná celkom zvetrané, sú zaoblené až čiastočne 
zaoblené, veľkosti do 6,0 cm až 20,0 - 30,0 cm, lokálne môžu dosahovať aj väčší priemer. Štrky sú stredno - hrubozrnné až balvanité, 
prevažne stredne uľahnuté, na pravom brehu Torysy boli overené štrky a piesky stredne uľahnuté až kypré. Sedimenty náplavov sú 
zvodnené. Z geodynamických javov sa na území tvorenom sedimentami daného komplexu uplatňuje predovšetkým bočná erózia. 
Deluviálny komplex je rozšírený na svahoch, na ich úpätiach, je tvorený ílovito - kamenitými až kamenito - ílovitými suťami typu 
(F2/CG), (G5/GC), sú prevažne stredne uľahnuté a miestami sú prekryté jemnozrnnými ílmi a siltami, jemnozrnné zeminy typu F6/CL - 
CI, F5/ML - MI, F8/CH, F7/MH premenlivej konzistencie a plasticity. Mocnosť deluviálnych zemín sa pohybuje v intervale 0,5 m - 6,0 
m. Výskyt deluviálnych sutí v trase diaľnice nie je súvislý. Mocnosť sutí je premenlivá. Sute sú v trase diaľnice zachované prevažne v 
šošovkovitej forme. Súčasťou deluviálneho komplexu je zosuvné delúvium, ktoré vyčleňujeme na svahoch postihnutých svahovými 
deformáciami. Je zastúpený deluviálnymi ílmi, siltami, kamenito – ílovitými a ílovito - kamenitými suťami a miestami aj paleogénnymi 
ílovcami a pieskovcami s rôznym stupňom zvetrávania. Mocnosť zosuvného delúvia je premenlivá. Fluviálne sedimenty pleistocénnych 
riečnych terás vyčleňujeme v plochom teréne erózno - akumulačného terasového stupňa Torysy a potoka Delňa. Hodnotíme ich 
rovnako ako vyššie popísané fluviálne sedimenty horských tokov. Polygenetický komplex vyčleňuje v km 98,818 - 98,864 a je tvorený 
siltami s nízkou plasticitou (F5/ML), siltami piesčitými (F4/CS), pevnej konzistencie. V km 103,059 - 104,810 sú polygenetické 
sedimenty zastúpené zeminami prevažne F6/CL - CI, F4/CS, s preplástkami siltu piesčitého a siltu s nízkou plasticitou typu F3/MS, 
F5/ML, ktoré sú tuhej až pevnej, konzistencie, ojedinele tvrdej konzistencie. Lokálne sa vo vrstve nachádzajú íly a silty s vysokou až 
veľmi vysokou plasticitou typu F8/CH - CV, F7/MH, pevnej konzistencie. Hrúbka sedimentov je premenlivá od 1m do 8 m. Proluviálny 
komplex na území vyvinutý ojedinele a to v mieste križovatky Vydumanec. Komplex je zastúpený jemnozrnnými sedimentami - ílom so 
strednou až vysokou plasticitou typu (F6/CI, F8/CH), menej siltom s nízkou plasticitou (F5/ML), ílom piesčitý (F4/CS) a siltom piesčitým 
(F5/MS), ktoré sú tuhej až pevnej konzistencie, lokálne mäkkej konzistencie. Antropogénny komplex v skúmanom území pozostáva z 
materiálov cestných násypov miestnych komunikácií, zo skládok stavebného a komunálneho odpadu. Jeho výskyt je nesúvislý a 
vyskytuje sa najmä v okolí mostného objektu 217 - 00. Na území je zastúpený materiálom stavebného suťového charakteru a 
jemnozrnými zeminami typu G5/GFY, G5/GCY, F6/CLY, CIY, F8/CHY, F4/CSY. Antropogénne zeminy sú pre ich heterogenitu 
nevhodnou základovou pôdou. Zakladanie objektov v mieste výskytu navážok je nutné riešiť ich výmenou, alebo iným spôsobom 
zakladania napr. hĺbkovým. 

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat 

Územie rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat (príloha č. 1) je v zmysle regionálneho geomorfologického členenia 
Slovenska súčasťou vnútorných Západných Karpát, začiatok úseku trasy spadá do Podhôľno - magurskej oblasti, celku Spišsko - 
šarišské medzihorie, podcelku Šarišské podolie, koniec úseku do oblasti Lučensko-košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku 
Toryská pahorkatina. Šarišské podolie má charakter pahorkatiny až vrchoviny s hladko modelovaným zvlneným reliéfom. Svahy sú 
rozbrázdené eróznymi ryhami a miestami porušené svahovými deformáciami - zosuvmi. Územie Toryskej pahorkatiny má jemne 
modelovaný reliéf nivných rovín riek Torysy a Sekčova a mierne zvlnený reliéf v oblasti periglaciálnych náplavových kužeľov. Prechod 
medzi reliéfom riečných nív a kotlinovou pahorkatinou tvoria terasové stupne riek. Územie je postihnuté svahovými pohybmi, 
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výmoľovou a bočnou eróziou. V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie Západných Karpát patrí územie západne a severozápadne 
od Prešova do regiónu karpatského flyša, ostatná časť územia do regiónu neogénných tektonických vkleslín. Na geologickej stavbe 
územia sa podieľajú sedimenty vnútrokarpatského paleogénu, reprezentované hutianským a zubereckým súvrstvím, neogénne 
molasové sedimenty prešovského a teriakovského súvrstvia, Sedimenty molasovej formácie sú porušené zlomami troch hlavných 
smerov, sú to zlomy pozdĺžne smeru SZ-JV, priečne smeru SV-JZ a kosé smeru S-J (Kaličiak et al; 1991). Tvorí ju prešovské a 
teriakovské súvrstvie. Prešovské súvrstvie v oblasti okolí Dúbravy a Kanaša tvoria pieskovce s lokálnymi vrstvičkami prachovcov a 
ílovcov. V oblasti severne od Prešova a v oblasti kóty Okruhliak v litofaciálnom vývoji prevládajú prachovce, ktoré sa striedajú s 
pieskovcami. Lokálne sa v nich vyskytujú polohy strednozrnných pieskovcov až drobnozrnných zlepencov a vložky ílovcov. 
Teriakovské súvrstvie vystupuje v okolí Surdoka a Fintíc. Tvorené je 2 litofáciami. Prvú tvoria prachovce s polohami pieskovcov. V ich 
nadloží vystupuje ďalšia litofácia zastúpená prachovcami a ílovcami s polohami montmorillonitických ílov. Dominantne zastúpené 
ílovce sú sivej, tmavosivej farby. Sú laminovanej a tenkodoskovitej vrstevnatosti, spravidla bridličnatého a čriepkovitého rozpadu. 
Polohovo prechádzajú do siltovitejších polôh. Lokálne, najmä v oblasti Surdoku obsahovali polohy a preplástky jemno až 
strednozrnných pieskovcov svetlosivej až svetlookrovej farby pevnosti R3 - R2. V pokračovaní trasy smerom na východ v nich boli 
zistené aj polohy piesčitých ílov, pieskov a drobných štrkových zŕn kremeňa a pieskovcov. V oblasti od Surdoku východným smerom je 
neogénne podložie tvorené vyššími členmi teriakovského súvrstvia, v ktorom sú najmä v okolí Fintíc popisované polohy  
ontomorillonitických ílov. V hĺbkovom dosahu prieskumných diel bol overený charakter jednotlivých zón zvetrania, zóna úplne až silno 
zvetraných hornín, zóny prevažne silno a stredne zvetraných hornín a zóny slabo zvetraných až zdravých hornín. Zatriedenie hornín 
do zvetraných zón má informatívny charakter, so vzájomným prekrytím vyčlenených zón, pričom horniny do jednotlivých zón 
prechádzajú plynule a nie vždy sú vyvinuté všetky zóny zvetrania. Horniny flyšovej formácie budujú územie v trase rýchlostnej cesty 
vystupujú od úvodného úseku cca po km 4,850. Formáciu reprezentuje flyšové súvrstvie zuberských vrstiev vnútrokarpatského 
paleogénu eocénneho veku v zastúpení komplexu ílovcových a komplexu ílovcovo – pieskovcových hornín s premenlivým zastúpením 
jednotlivých litologických členov. Horniny vyčleneného ílovcového komplexu budujú územie cca po km 2,5, v pokračovaní horniny 
ílovcovo - pieskovcového komplexu, pričom cca do km 3,65 s prevládajúcim zastúpením pieskovcov, ktorých objem smerom na 
východ v súvrství sa výrazne zmenšuje a v hĺbkovom dosahu prieskumných diel prevládajú ílovce a siltovce nad prevažne 
tenkodoskovitými polohami pieskovcov. Vo flyšovom súvrství tvoria ílovce laminované, tenkodoskovité až doskovité polohy, hnedej 
sivohnedej farby. Po navetraní sa spravidla rozpadajú na čriepkovité a bridličnaté úlomky . Lokálne obsahujú polohy a preplástky 
tenkodoskovitých siltovcov a tenkodoskovité až doskovité polohy pieskovcov. V ílovcovo - pieskovcovom komplexe tvoria pieskovce 
tenkodoskovité, doskovité až masívne polohy, prevrstvené polohami a preplástkami piesčitých ílovcov a ílovcov. Pieskovce sú 
prevažne jemnozrnné, miestami s gradačným a homogénnym zvrstvením. Zastúpenie ílovcových polôh v komplexe je premenlivé. 

Formácia kvartérnych pokryvných útvarov je v území zastúpená litologickými komplexmi zemín polygenetickej, deluviálnej, 
fluviálnej, terasovej, proluviálnej, lokálne organickej, antropogénnej a zosuvnej genézy. Genéza kvartérnych zemín je podmienená 
procesmi zvetrávania, svahovej modelácie, eróznej a akumulačnej činnosti povrchových tokov. Fluviálny komplex tvorí výplň údolí 
povrchových tokov, ktoré trasa R4 križuje, ide o údolie rieky Torysy, potoka Dzikov, Sekčov, Ladianka, Kapušianskeho potoka a 
bezmenných prítokov. Zastúpený je ílmi a siltmi rôznej plasticity, štrkovitými a piesčitými zeminami. V niektorých častiach údolí sú 
výrazné akumulácie mäkkých, kašovitých zemín bahnitého charakteru, obsahujúce prímes organických látok ako aj organické zeminy. 
Vo forme pleistocénnych riečnych terás na pravých (v smere staničenia) svahoch údolia Torysy a potoka Dzikov je zachovaný 
komplex terasových sedimentov vo forme štrkových, prevažne piesčitých akumulácií. Proluviálny komplex je zastúpený rozsiahlym 
pleistocénnym štrkovým kužeľom Šebastovky a mladšími, holocénnymi kužeľmi pri vyústeniach bočných údolí tvorenými štrkovitými 
zeminami (kužel Šebastovky), mladšie kužele prevažne ílovitými zeminami, okrajovo aj piesčitými a štrkovitými zeminami. Proluviálne 
sedimenty hrúbky od 0,5 - 8,0 m sa vyznačujú značnou heterogenitou, staršie prolúviá s dominantne zastúpenými štrkovitými 
zeminami (G-F/G3, GC/G5, GM/G4) s obsahom dobre opracovaných až ostrohranných, štrkovitých, kamenitých až balvanitých zŕn 
prevažne andezitov, s výskytom polôh a šošoviek piesku (SC/S5, SM/S4, S-F/S3) a ílu (CI/F6, CH/F8), mladšie v pestrosti striedania 
súdržných a nesúdržných zemín, často s obsahom organických látok. Okrajovo sú v území zastúpené sedimenty deluviálno - 
fluviálneho komplexu, ktoré vypĺňajú depresie menších bočných údolí, resp. tvoria výplň výraznejších depresií vo svahu, ako čiastočne 
preplavený materiál akumulovaný v depresii. Reprezentovaný je prevažne jemnozrnnými ílovitými zeminami, na báze často s 
prímesou piesčitých, príp. štrkovitých zŕn. V geotechnickom hodnotení komplex samostatne nespracovávame, pričlenili sme ho do 
komplexu deluviálnych, alebo fluviálnych zemín. Polygenetický komplex reprezentujú pokryvné íly a silty lokálne sa v nich nachádzajú 
polohy vysokoplastických ílov, v bazálnej pozícií, pri kontakte so štrkovou akumuláciou aj íly štrkovité. Komplex je charakteristický 
svojou svetlou žltou, žltohnedou, okrovohnedou farbou, lokálne s výskytom vápnitých zŕn a konkrécií. Zeminy sú sprašoidného 
charakteru, zmiešanej, deluviálno - eolickej genézy. Popisujeme ich v oblasti erózneho „S-J „hrebeňa medzi údolím Torysy a potokom 
Dzikov cca v km 3,4 - 4,380 kde cca 1 až 5m vrstvou (oblasť východného údolného svahu Torysy) prekrývajú nesúvislo vyvinutú 
štrkopiesčitú terasovú akumuláciu Torysy a potoka Dzikov, vo väčších mocnostiach až do 8,0m štrkovo – piesčitú akumuláciu 
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pleistocénneho proluviálneho kužeľa Šebastovky cca v km 10,850-14,250. Zeminy deluviálneho komplexu majú v území trasy 
rýchlostnej cesty pomerne malé rozšírenie. Mocnosť sedimentov tohto komplexu je premenlivá, v rozpätí od 0,5 - 12,5m. Najväčšie 
mocnosti (5,8 - 12,5 m) boli overené na južnom svahu masívu Bikoš cca v km 1,4 - 2,350. Reprezentované sú ílovitými zeminami 
stredne, okrajovo aj vysoko plastických ílov a siltov, piesčitých ílov s premenlivým podielom úlomkov podložných hornín, príp. 
zvlečených štrkových obliakov, menej ílmi štrkovitými, štrkmi ílovitými a siltovitými. Zosuvné delúvium V širšom okolí trasy rýchlostnej 
cesty R4 ako aj v jej trase sú zosuvné delúvia vyvinuté na pravých a ľavých svahoch údolia Torysy (oblasť Bikoša, Dúbravy), potoka 
Sekčov a na svahoch bočných údolí a eróznych rýh (oblasť Surdoka), ktoré sú postihnuté potenciálnymi, stabilizovanými a aktívnymi 
zosuvmi, miestami blokového typu, frontálneho, plošného a prúdového tvaru (príloha č.3.3). Cez zosuvné územie trasa rýchlostnej 
cesty prechádza v bočnom údolí oblasti Surdoku cca v km 6,920 - 7,35). Územie je súčasťou rozsiahlej, zloženej svahovej poruchy 
blokového typu, ktorej vznik bol podmienený tektonickým rozblokovaním územia a postupujúcou eróziu zahlbujúceho sa toku potoka 
Sekčov a toku v bezmennom údolí. Zosuvné delúvium reprezentujú polohy stredne, vysoko až extrémne vysoko plastických ílov a 
siltov s premenlivým podielom úlomkov, polohovo piesčitých ílov a siltov prevažne pevnej konzistencie s mäkkotuhými polohami 
mocnosti od 2 -1 6,9m a rozvoľnené bloky ílovcov, siltovcov, čiastočne aj pieskovcov tr. R6 - R5 (ílovce, siltovce), R4 - R3 (pieskovce). 

Rýchlostná cesta R4 Prešov - východný obchvat 

Územie rýchlostnej cesty R4 Prešov - východný obchvat je v zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska 
súčasťou vnútorných Západných Karpát, oblasti Lučenskokošickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina. Na 
území Toryskej pahorkatiny prevláda prevažne erózno - denudačný typ reliéfu, bočné svahy potokov sú lokálne postihnuté svahovými 
pohybmi, výmoľovou a bočnou eróziou. Pozdĺž Šalgovického potoka, Šebastovky, Barackého potoka, potoka Delňa sa uplaňuje 
erózno – akumulačný typ reliéfu. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú predkvartérne horniny neogénneho veku, ktoré sú 
prekryté kvartérnymi sedimentami. V trase rýchlostnej cesty R4 neogénne sedimenty na povrch nevystupujú a sú prekryté kvartérnymi 
sedimentmi. V úseku od Kapušan po údolie Šebastovky na báze neogénneho súvrstvia (Leško 1955, Buday in Matějka et al. 1964, 
Vass & Čverčko 1985) sa nachádzajú zlepenece a pieskovce. Jedná sa o flyšoidné striedanie pieskovca a ílovca, resp. prachovca 
sivej farby s polohami drobnozrnného parazlepenca. Súvrstvie má charakter transgresívnej sekvencie a vzniklo v prostredí morského 
šelfu. Od údolia Šebastovky až po koniec úseku R4 predkvartérne podložie tvorí Kladzianske súvrstvie (Leško 1955, Buday in Matějka 
et al. 1964, Vass & Čverčko 1985) a to pestré (červené, fialové, hnedoškvrnité, svetlozelené, žlté) vápnité slabopiesičitej ílovce a íly 
s tenkými polohami jemnozrnného vápnitého pieskovca. V pelitoch sú konkrécie anhydritu a sadrovca a žilky resp. puklinky vyhojené 
vláknitým halitom. Súvrstvie vzniklo v plytkom epikontinentálnom mori s občasným vynorením dna. Kvartérne pokryvné útvary, ktoré 
prekrývajú horniny neogénnej molasovej formácie súzastúpené:  

• fluviálnym komplexom, 
• deluviálnym komplexom, 
• polygenetickým komplexom, 
• proluviálnym komplexom, 
• antropogénnym komplexom. 

Komplex fluviálnych sedimentov je vyvinutý v údolí Torysy, Sekčova, Delne a ľavostranných prítokov Torysy. Povrchová 
vrstva je tvorená jemnozrnnými zeminami typu F6/CI, F8/CH, F3/MS, F4/CS, lokálne s obsahom organických látok do 6%. Hrúbka 
jemnozrnných zemín je v intervale 2 – 5 m. V ich podloží sa nachádzajú štrkovité a piesčité sedimenty. Dominujúcim  
nžinierskogeologickým typom sú štrky ílovité (G5/GC), štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G - F). Zrná štrkovitých zemín sa 
vyznačujú rôznym stupňom zvetrávania, miestami sú zrná celkom zvetrané, sú zaoblené až čiastočne zaoblené, veľkosti do 6,0 cm až 
20,0 - 30,0 cm, lokálne môžu dosahovať aj väčší priemer. Štrky sú stredno - hrubozrnné až balvanité, prevažne stredne uľahnuté. 
Proluviálny komplex je zastúpený rozsiahlym pleistocénnym štrkovým kužeľom Šebastovky a mladšími, holocénnymi kužeľmi pri 
vyústeniach bočných údolí tvorenými štrkovitými zeminami, mladšie kužele sú tvorené prevažne ílovitými zeminami, okrajovo aj 
piesčitými a štrkovitými zeminami. Proluviálne sedimenty hrúbky do 8,0 - 12 m sa vyznačujú značnou heterogenitou, staršie prolúviá s 
dominantne zastúpenými štrkovitými zeminami (G-F, GC, GM) s obsahom dobre opracovaných až ostrohranných, štrkovitých, 
kamenitých až balvanitých zŕn prevažne andezitov, s výskytom polôh a šošoviek piesku (SC, SM, S-F) a ílu (CI, CH, CV), mladšie v 
pestrosti striedania súdržných a nesúdržných zemín, často s obsahom organických látok. Povrchovú vrstvu proluviálnych kuželov 
lokálne, alebo úplne tvoria sedimenty polygenetického komplexu. Jedná sa o bližšie nerozlíšené silty a preplavené spraše. Na 
nížinách sú niektoré stredné kužele pokryté svetložltými, ílovito - prachovitými, slabo piesčitými vápnitými siltami typických spraší, 
môžu byť pokryté aj piesčitými nevápnitými žlto - hnedými až hrdzavo - hnedými hlinami s častými vrstvičkami alebo šošovkami 
pieskov - sprašovými siltami a splachmi. Na okrajovoch proluviálnych kužeľov vystupujú sedimenty deluviálno - fluviálneho komplexu. 
Reprezentovaný je prevažne jemnozrnnými ílovitými zeminami s prímesou štrkovitých zŕn. Deluviálny komplex je pri rozšírený 
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úpätiach svahov, je tvorený ílovito - kamenitými až kamenito - ílovitými suťami typu (F2/CG), (G5/GC), sú prevažne stredne uľahnuté. 
Komplex je miestami zastúpený jemnozrnnými ílmi a siltami typu F6/CL - CI, F5/ML - MI, F8/CH, F7/MH premenlivej konzistencie a 
plasticity. Mocnosť deluviálnych zemín je premenlivá, pohybuje v intervale 2 - 5 m. Súčasťou deluviálneho komplexu je zosuvné 
delúvium, ktoré vyčleňujeme na svahoch postihnutých svahovými deformáciami. Je zastúpený deluviálnymi ílmi, siltami, kamenito – 
ílovitými a ílovito - kamenitými suťami a miestami svahové pohyby zasahujú aj do neogénneho podložia. Mocnosť zosuvného delúvia 
je premenlivá, od 2 - 5 - 6 m. Nestabilné územie, ktoré vyčleňujeme v mieste výskytu potenciálnych zosuvov vyčleňujeme v km 5,8 - 
6,0; 7,75 - 7,93; 9,5 - 9,75; 10,00 - 10,30. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) 
zodpovedajú jemnozrnné zeminy prevažne nevhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným, prevažne 
však k nevhodným zeminám do násypového telesa. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) 
zodpovedajú piesčité a štrkovité zeminy podmienečne vhodným až vhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám vhodným do 
násypového telesa. Z geodynamických procesov sa v území uplatňuje bočná erózia povrchových tokov, výmoľová erózia na svahoch 
a svahové pohyby typu zosúvania. Z endogénnych geodynamických procesov sú dôležité tektonické pohyby a seizmicita. Horninové 
prostredie je porušené tektonickými líniami smeru S - J a smeru SZ - JV. 

Rýchlostná cesta R4 Prešov - východný obchvat  - východný privádzač 

V zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska trasa privádzača I/68 (km 0,0 - 6,59 ) je súčasťou vnútorných 
Západných Karpát, oblasti Lučensko – košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina. Na území Toryskej 
pahorkatiny prevláda prevažne erózno - denudačný typ reliéfu, bočné svahy potokov sú lokálne postihnuté svahovými pohybmi, 
výmoľovou a bočnou eróziou. Pozdĺž tokov sa uplat ňuje erózno – akumulačný typ reliéfu. V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie 
Západných Karpát územie trasy privádzača je začlenená do regiónu neogénných tektonických vkleslín. Predkvartérne neogénne 
podložie tvorí Kladzianske súvrstvie (Leško 1955, Buday in Matějka etal. 1964, Vass & Čverčko 1985), ktoré tvoria pestré (červené, 
fialové, hnedoškvrnité, svetlozelené, žlté) vápnité slabopiesičitej ílovce a íly s tenkými polohami jemnozrnného vápnitého pieskovca. V 
pelitoch sú konkrécie anhydritu a sadrovca a žilky resp. puklinky vyhojené vláknitým halitom. Súvrstvie vzniklo v plytkom 
epikontinentálnom mori s občasným vynorením dna. Kvartérne pokryvné útvary, ktoré prekrývajú predkvartérne neogénne horniny sú 
zastúpené: 

• fluviálnym komplexom, 
• deluviálnym komplexom, 
• antropogénnym komplexom. 

Komplex fluviálnych sedimentov je vyvinutý v údolí Torysy a v údolí toku Sekčov po km 0,74 trasy privádzača. Povrchová 
vrstva je tvorená jemnozrnnými zeminami typu F6/CI, F8/CH, F3/MS, F4/CS, lokálne s organickou prímesou. Hrúbka jemnozrnných 
zemín je v intervale 2 - 5 m. V ich podloží sa nachádzajú štrkovité a piesčité sedimenty. Dominujúcim inžinierskogeologickým typom sú 
štrky ílovité (G5/GC), štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G - F). Zrná štrkovitých zemín sa vyznačujú rôznym stupňom 
zvetrávania, miestami sú zrná celkom zvetrané, sú zaoblené až čiastočne zaoblené, veľkosti do 6,0 cm až 20,0 - 30,0 cm, lokálne 
môžu dosahovať aj väčší priemer. Štrky sú stredno - hrubozrnné až balvanité, prevažne stredne uľahnuté. Deluviálny komplex je pri 
rozšírený v úpätiach svahov, je tvorený jemnozrnnými ílmi a siltami typu F6/CL - CI, F5/ML - MI, F8/CH, F7/MH premenlivej 
konzistencie a plasticity a ílovito - kamenitými až kamenito - ílovitými suťami typu (F2/CG), (G5/GC), ktorých nesúdržnú frakciu tvoria 
zvlečené zrná z proluviálnych kuželov. Mocnosť deluviálnych zemín je premenlivá, pohybuje v intervale 2 - 5 m. Súčasťou 
deluviálneho komplexu je zosuvné delúvium, ktoré vyčleňujeme na svahoch postihnutých svahovými deformáciami. Je zastúpený 
deluviálnymi ílmi, siltami, kamenito – ílovitými a ílovito - kamenitými suťami a miestami svahové pohyby zasahujú aj do neogénneho 
podložia. Mocnosť zosuvného delúvia je premenlivá, od 2 - 5 - 6 m. Nestabilné územie, ktoré vyčleňujeme v mieste výskytu 
potenciálnych zosuvov vyčleňujeme v km 2,2 - 2,7. Sedimenty antropogénneho komplexu sú v trase rýchlostnej cesty reprezentované 
účelovými násypmi ciest. Navážky majú charakter štrkovitých zemín (G-F /G3, GC/G5) nepravidelne prevrstvených polohami ílovitých, 
ílovitopiesčitých zemín, v oblasti násypov cestného telesa v povrchovej vrstve s asfaltovým povrchom. Z hľadiska klasifikácie zemín 
pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú jemnozrnné zeminy prevažne nevhodným zeminám pre podložie 
vozovky a zeminám podmienečne vhodným, prevažne však k nevhodným zeminám do násypového telesa. Z hľadiska klasifikácie 
zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú piesčité a štrkovité zeminy podmienečne vhodným až vhodným 
zeminám pre podložie vozovky a zeminám vhodným do násypového telesa. 
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Preložka cesty I/68 

V zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska trasa privádzača I/68 (km 0,0 - 6,59, (príloha č. 1, 3.6) je 
súčasťou vnútorných Západných Karpát, oblasti Lučensko – košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina. 
Na území Toryskej pahorkatiny prevláda prevažne erózno - denudačný typ reliéfu, bočné svahy potokov sú lokálne postihnuté 
svahovými pohybmi, výmoľovou a bočnou eróziou. Pozdĺž tokov sa uplat ňuje erózno – akumulačný typ reliéfu. V zmysle 
inžinierskogeologickej rajonizácie Západných Karpát územie po km 1,5 patrí do regiónu karpatského flyša, ostatná časť trasy 
privádzača je začlenená do regiónu neogénných tektonických vkleslín. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú po km cca 1,5 
sedimenty vnútrokarpatského paleogénu, reprezentované zubereckým súvrstvím, neogénne molasové sedimenty prešovského a 
teriakovského súvrstvia, v nadloží s kvartérnymi sedimentami deluviálnej, proluviálnej, fluviálnej a antropogénnej genézy. Zuberecké 
súvrstvie je tvorené striedajúcimi sa vrstvami pieskovcov s ílovcami, prachovcami a šošovkami zlepencov. Pomer pieskovcov a ílovcov 
kolíše od 2:1 do 1:2. Sedimenty vnútrokarpatského paleogénu sú rozlámané zlomami smeru prevažne SV - JZ. Zlomová línia tohto 
smeru oddeľuje paleogénne horniny od neogénnych hornín. Od km cca 1,5 je horninové prostredie sedimentami molasovej formácie a 
je tvorené sivým, piesčitým, rozpadavým siltovcom s polohami jemnozrnného vápnitého pieskovca a premeneného ryolitového tufu. V 
spodných častiach súvrstvia sú aj polohy zlepenca. Súvrstvie vzniklo na morskom šelfe, resp. predstavuje transgresívnu panvovú fáciu 
(Vass a Čverčko, 1985) Kvartérne pokryvné útvary, ktoré prekrývajú predkvartérne horniny sú zastúpené:  

• fluviálnym komplexom,  
• deluviálnym komplexom, 
• antropogénnym komplexom. 

Komplex fluviálnych sedimentov je vyvinutý v údolí Torysy a jej ľavostrannom prítoku a tiež v údolí toku Sekčov. Povrchová 
vrstva je tvorená jemnozrnnými zeminami typu F6/CI, F8/CH, F3/MS, F4/CS, lokálne s organickou prímesou. Hrúbka jemnozrnných 
zemín je v intervale 2 - 5 m. V ich podloží sa nachádzajú štrkovité a piesčité sedimenty. Dominujúcim inžinierskogeologickým typom sú 
štrky ílovité (G5/GC), štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G - F). Zrná štrkovitých zemín sa vyznačujú rôznym stupňom 
zvetrávania, miestami sú zrná celkom zvetrané, sú zaoblené až čiastočne zaoblené, veľkosti do 6,0 cm až 20,0 - 30,0 cm, lokálne 
môžu dosahovať aj väčší priemer. Štrky sú stredno - hrubozrnné až balvanité, prevažne stredne uľahnuté. Deluviálny komplex je pri 
rozšírený úpätiach svahov, najmä po km 3,0.Je tvorený ílovito - kamenitými až kamenito - ílovitými suťami typu (F2/CG), (G5/GC), sú 
prevažne stredne uľahnuté. Komplex je miestami zastúpený jemnozrnnými ílmi a siltami typu F6/CL - CI, F5/ML - MI, F8/CH, F7/MH 
premenlivej konzistencie a plasticity. Mocnosť deluviálnych zemín je premenlivá, pohybuje v intervale 2 - 5 m. Súčasťou deluviálneho 
komplexu je zosuvné delúvium, ktoré vyčleňujeme na svahoch postihnutých svahovými deformáciami. Je zastúpený deluviálnymi ílmi, 
siltami, kamenito – ílovitými a ílovito - kamenitými suťami a miestami svahové pohyby zasahujú aj do neogénneho podložia. Mocnosť 
zosuvného delúvia je premenlivá, od 2 - 5 - 6 m. Nestabilné územie, ktoré vyčleňujeme v mieste výskytu potenciálnych zosuvov 
vyčleňujeme v km 0, 75 – 0,875 a v km 2,7 – 3,0 (príloha 3.6). Sedimenty antropogénneho komplexu sú v trase rýchlostnej cesty 
reprezentované účelovými násypmi ciest. Navážky majú charakter štrkovitých zemín (G-F /G3, GC/G5) nepravidelne prevrstvených 
polohami ílovitých, ílovitopiesčitých zemín, v oblasti násypov cestného telesa v povrchovej vrstve s asfaltovým povrchom. Z hľadiska 
klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú jemnozrnné zeminy prevažne nevhodným zeminám 
pre podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným, prevažne však k nevhodným zeminám do násypového telesa. Z hľadiska 
klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú piesčité a štrkovité zeminy podmienečne vhodným 
až vhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám vhodným do násypového telesa. 

Košice: 

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce 

Trasa diaľnice D1 v úseku Budimír - Bidovce je projektovaná v podcelku Košickej kotliny, v Toryskej pahorkatine, kde sú 
rozlíšené dva typy reliéfu: rovinná depresia vytvorená eróznou a akumulačnou činnosťou tokov Torysy a Olšavy a pahorkatina, 
vytvorená na neogénnych sedimentoch tzv. Varhaňovského chrbta, oddeľujúca povodie Torysy a Olšavy v opisovanom priestore. 
Sklon reliéfu je malý, rovinná depresia má sklon do 1°, pahorkatina do 6°. Nadmorská výška nív tokov sa pohybuje okolo 199 (niva 
Torysy) až 225 m n.m. (niva Olšavy); najvyššie kóty pahorkatiny dosahujú 309 až 343 m n.m.(kóta Ortáš). V zmysle regionálnej 
inžinierskogeologickej rajonizácie patrí skúmané územie do regiónu neogénnych tektonických vkleslín a oblasti vnútrohorských kotlín 
(M. Matula, 1986). Na geologickej stavbe územia v trase diaľnice D1 sa podieľajú kvartérne sedimenty a neogénne horniny. Kvartérne 
sedimenty sú v danom území zastúpené sedimentami fluviálnymi, proluviálnymi, deluviálnymi sedimentami. V rámci deluviálnych 
zemín vyčleňujeme sedimenty zosuvných delúvií. Z kvartérnych sedimentov majú najväčšie plošné rozšírenie fluviálne náplavy toku 
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Torysy v západnej časti trasy diaľnice a toku Olšavy v jej východnej časti. Fluviálne sedimenty v nive Torysy sú tvorené prevažne 
súdržnými ílovitými zeminami typu íl piesčitý (CS/F4), resp. silt piesčitý (MS/F3), prevažne tuhej až pevnej, miestami mäkkej až veľmi 
mäkkej konzistencie silt a íl so strednou (MI/F5, CI/F6) a vysokou, veľmi vysokou plasticitou (MH/F7, CH/F8, MV/F9, CV/10), s ílom 
(siltom) piesčitým (CS/F4, MS/F3) tvoria v území nerovnomernú povrchovú vrstvu o mocnosti 1,5 - 7 m, nad piesčitými a štrkovými 
sedimentami. Sú tuhej až pevnej, nezriedka aj mäkkej, miestami veľmi mäkkej a ojedinele až kašovitej konzistencie. a dosahujú 
hrúbky do 2,0 - 7,0 m. Táto povrchová vrstva postupne prechádza do nesúvislej vrstvy ílovitých pieskov až pieskov s prímesou 
jemnozrnnej zeminy. Bazálnu časť náplavov toku Torysy reprezentujú polohy štrkov až hrubozrnných pieskov so štrkom, pričom 
neogénne podložie bolo vrtnými prácami overené v hĺbke 7,0 - 12,0 m pod terénom. Zastúpené sú štrky zle zrnené (GP/G2), resp.štrky 
s prímesou jemnozrnnej zeminy (G-F/G3), štrk siltovitý (GM/G4), resp. ílovitý (GC/G5), piesok zle zrnený (SP/S2), resp. piesok 
s prímesou jemnozrnnej zeminy (S-F/S3). je prevažne nízkej až strednej plasticity, piesok ílovitý (SC/S5), resp. siltovitý (SM/S4 ). 
Fluviálne náplavy toku Olšavy reprezentované holocénnymi náplavami súdržných, jemnozrnných sedimentov, dosahujú hrúbku do 1,5 
- 6,0 m. V ich podloží sa vyskytujú hrubozrnné až kamenité štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy. Neogénne podložie v danom úseku 
trasy diaľnice bolo overené v hĺbke 6,0 - 8,5 m pod terénom. Komplex proluviálnych sedimentov je v hodnotenom úseku zastúpený 
holocénnymi náplavami tokov ústiacich do Torysy a Olšavy. Sú tvorené prevažne striedaním polôh jemnozrnných zemín s polohami 
piesčitých a štrkovitých sedimentov. Proluviálne zeminy boli v záujmovom území overené v km 6,85 - 7,45 (proluviálny kužeľ 
Olšianskeho potoka) a v trase diaľnice od vrtu JD-110 až po koniec úseku (proluviálny kužeľ potoka Svinica). Sú tvorené ílovitými 
zeminami prevažne triedy F6 a F8 s vysokou plasticitou tuhej až pevnej konzistencie a štrkovými sedimentami triedy G1,G3 a G5. 
Proluviálne štrky sú prevažne stredne uľahnuté. Komplex deluviálnych sedimentov vytvára pokryvnú vrstvu neogénnych sedimentov 
v území kotlinovej pahorkatiny medzi tokmi Torysy a Olšavy. V prevažnej miere je zastúpený jemnozrnnými ílovitými zeminami, s 
premenlivým percentuálnym podielom zŕn z degradovaných neogénnych štrkov. Priemerne sa hrúbka pohybuje v rozsahu 1,2 - 6,5 m, 
miestami boli overené hrúbky až do hĺbky 11,0 - 13,4 m. Prechod deluviálnych sedimentov do neogénneho podložia je na mnohých 
miestach plynulý a pozvoľný, zvýraznený len zmenou farby neogénnych sedimentov. Deluviálne ílovité zeminy sú zastúpené ílom 
piesčitým (CS/F4), siltom piesčitým (MS/F3), ílom stredne (CI/F6) a vysoko plastickým (CH/F8), sú prevažne tuhej až pevnej 
konzistencie, hnedej až sivohnedej farby. Zosuvné delúvium bolo overené prevažne vo vývoji ílov typu triedy CS/F4 - CH/F8 
v prevažnej väčšine ílu s vysokou plasticitou (CH/F8), hnedej až hnedosivej farby, tuhej až pevnej konzistencie. Tieto zeminy boli 
overené do hĺbky cca 6,0 m, resp. 3,5 - 4,0 m pod terénom, kde predpokladáme priebeh šmykových plôch jednotlivých zosuvov. Ku 
kvartérnym sedimentom zaraďujeme aj recentné organické zeminy existujúcich močiarov a zamokrených miest, cez ktoré je trasa 
diaľnice vedená. V nive Torysy SZ a JV od obce Rozhanovce boli overené do hĺbky 0,5 až 1,8 m pod terénom s hladinou vody na 
úrovni terénu. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú jemnozrnné zeminy 
prevažne nevhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným, prevažne však k nevhodným zeminám do 
násypového telesa. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú piesčité a štrkovité 
zeminy podmienečne vhodným až vhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám vhodným do násypového telesa. Do 
záujmového územia zlom SV-JZ smeru, ktorý sprostredkúva tektonický styk klčovského a stretavského súvrstvia. Zlom prebiehajúci 
dolinou Torysy spôsobil výzdvih pozitívnej štruktúry Varhaňovského chrbta a zamedzil tvorbe terasových stupňov na ľavej strane 
Olšavy. Zlom prebiehajúci dolinou Olšavy predstavuje doznievanie zlomu S-J s úklonom na východ, ktorý porušuje bázy rovnovekých 
terasových stupňov na ľavej a pravej strane Olšavy. Geologická stavba, tektonické, morfologické a klimatické pomery podmieňujú 
charakter hydrogeologických pomerov. Hydrologicky patrí skúmané územie k povodiu Torysy a Olšavy. Trasa diaľnice D1 v úseku 
Budimír (0,0 km) - Bidovce (14,4 km) je situovaná v hydrogeologickom rajóne NQ 123 – Neogén východnej časti Košickej kotliny. V 
rajóne sú vyčlenené dva čiastkové rajóny, čiastkový rajón HD 10, do ktorého patria neogénne sedimenty vrátane kvartérnych uloženín 
Oľšavy a čiastkový rajón HD 20, tvorený kvartérnymi sedimentami Torysy. Svahové deformácie, ako dôležitý faktor pri rizikovej 
analýzy, vyčleňujeme v nasledovných úsekoch trasy diaľnice D1. V km 8,300 - 8,500 trasa diaľnice prechádza akumulačnou časťou 
stabilizovanej svahovej deformácie, nachádzajúcej sa naľavo od D1. Zosuv nemá výrazné odlučné ani akumulačné formy, šmykovú 
plochu predpokladáme v cca 2,5 - 5,5 m. Zosuvné delúvium je tvorené ílom so strednou a vysokou plasticitou a ílom piesčitým, hnedej 
až sivohnedej farby, tuhej až pevnej konzistencie. Podzemná voda má napätý charakter. Svahová deformácia je monitorovaná (INK-1, 
2). Trasa diaľnice v km 9,900 - 10,100 sa na pravej strane nachádza nad odtrhovou hranou aktívneho zosuvu. Prejavy aktivizácie na 
zosuve boli zaevidované aj počas terénneho mapovania v lete 2010 po extrémnych zrážkach. Odlučná časť sa vyznačuje výraznejšou 
zmenou reliéfu oproti zvlnenej a nerovnej transportačnej a akumulačnej časti zosuvu. Predpokladaný priebeh šmykovej plochy je v 
hĺbke 5 - 6 m pod terénom. Hodnota stupňa stability bola 1,04. V úseku diaľnice 10,250 - 10,500 trasa prechádza zosuvným územím. 
V danej oblasti bol vyčlenený potenciálny zosuv a zosuvy stabilizované a to stabilizovaný zosuv vpravo s predpokladaným priebehom 
šmykovej plochy v hĺbke 2,20 m v odlučnej časti až 4,20 m. V súčasnosti je monitorovaný inklinometrickými vrtmi INK-5 a INK-6 a 
pozorovacími vrtmi PV-5 a PV- 6. Morfologické prejavy stabilizovaného zosuvu vľavo sú čiastočne alebo úplne premodelované 
plošnou eróziou a poľnohospodárskou činnosťou, odlučná časť je nevýrazná, len s náznakom mierneho terénneho stupňa, v 
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transportačnej časti je výraznejšia stredná, mierne vypuklá časť, akumulačná časť je nevýrazná, plochá. V oblasti potenciálneho 
zosuvu boli realizované monitorovacie 

Rýchlostná cesta R4 Košice Šaca – Košické Oľšany 

V zmysle geomorfologického členenia Slovenskej republiky (Mazúr a Lukniš, 1986) je záujmové územie súčastou oblasti 
Lučensko - košickej zníženiny, celku Košická kotlina a podcelkov Medzevská pahorkatina, Košická rovina a Toryská pahorkatina. 
Medzevská pahorkatina v severozápadnej casti záujmového územia je budovaná klastickými sedimentmi neogénu a prevláda tu 
hladko modelovaný a mierne zvlnený pahorkatinný reliéf s oblými, prevažne S-J orientovanými chrbtami, ktoré sú od seba oddelené 
širokými dolinami (Kaličiak et al., 1996). Južne od Medzevskej pahorkatiny v podcelku Košickej roviny sa geomorfologické pomery 
územia značne menia. Je tu typický proluviálny reliéf s vývojom mohutných proluviálnych náplavových kuželov na tokoch vytekajúcich 
z Medzevskej pahorkatiny. Rozhodujúce zastúpenie v hodnotenom úseku má rovinný reliéf nivy Hornádu a Torysy. Východne od 
Košickej roviny je územie tvorené Toryskou pahorkatinou s prevládajúcim pahorkatinným reliéfom. Svahy kotlinovej pahorkatiny sú 
často porušené svahovými deformáciami typu zosúvania s hlbším priebehom šmykových plôch. Na geologickej stavbe územia sa 
podielajú horniny paleozoika, neogénne sedimentárne súvrstvia a kvartérne sedimenty. Horniny paleozoika klátovskej skupiny na 
povrch vystupujú len na SZ okraji hodnotenej trasy rýchlostnej cesty, prevažne sú prekryté kvartérnymi sedimentami. Ide o polohy 
amfibolitov s prevažne plošne paralelnou textúrou, granonematoblastickou štruktúrou, sú prevažne jemnozrnné. V trase rýchlostnej 
cesty R2 neogénne sedimenty na povrch nevystupujú a sú prekryté kvartérnymi sedimentmi rôznej genézy a hrúbky. V SZ časti sú 
sedimenty neogénu zastúpené kochanovským súvrstvím, v ostanej časti ide o sedimenty stretavského súvrstvia. Kochanovské 
súvrstvie pozostáva z vápnitého svetlosivého ílu s polohami uholného ílu, lignitu, tufitu, resp. bentonitu. Stretavské súvrstvie tvorí 
košický štrk (štrky, íly, piesky, tufy) je polymiktný v priemere strednozrnný, sú v nom polohy piesku, piesčitého siltu a ílu a tenké vložky 
ryolitového tufu. Valúnové zloženie sa v profile mení. V spodnej časti tohoto člena významný podiel medzi valúnmi majú karbonátové 
horniny. Vyššie valúnový materiál tvoria nekarbonatické horniny gemerika, neovulkanické horniny ryolit a andezit sú medzi valúnmi 
zriedkavé. Košický štrk, presnejšie štrkové akumulácie predstavujú deltové sedimenty. Kvartérne sedimenty sú v predmetnom území 
zastúpené fluviálnymi, proluviálnymi, eolickými a deluviálnymi sedimentmi a tiež zeminami zosuvného delúvia. V hodnotenom úseku 
projektovanej rýchlostnej cesty R2 majú fluviálne sedimenty najväčšie plošné rozšírenia. Fluviálne štrkovo - piesčité terasové 
sedimenty sú prekryté vrstvou sprašových siltov, ílov a rôznych svahových siltov. Fluviálne sedimenty náplavov toku Hornádu v úseku 
od S okraja obce Valaliky, náplavy spojenej nivy Hornádu a Torysy južne od Krásnej pri Hornáde a náplavy nivy Torysy sú zastúpené 
prevažne piesčitými, menej ílovitými štrkmi s prechodom do polôh hrubo až strednozrnných pieskov. Na povrchu sú akumulácie 
prekryté vrstvou fluviálnych siltov a ílov premenlivej konzistencie a plasticity. Do projektovanej trasy rýchlostnej cesty R2 zasahujú 
pomerne rozsiahle proluviálne kužele pri obci Zdoba. Sedimenty proluviálneho kompexu sú zastúpené polohami hrubozrnných, 
piesčitých štrkov, hrubozrnných pieskov, ich povrchovú vrstvu tvoria silty a íly s rôznou konzistenciou a plasticitou. Proluviálne kužele 
vyčleňujeme v mieste vyústenia menších tokov do nivy Torysy. Ku eolickým sedimentom zaradujeme plošne obmedzený výskyt 
viatych pieskov JV od obce Šebastovce, kde eolické piesky prekrývajú štrkovité akumulácie fluviálnych sedimentov nízkej terasy. V 
súčasnosti je územie silne močaristé. Sedimenty deluviálneho komplexu vystupujú na úpätí mierne uklonených svahov kotlinovej 
pahorkatiny, resp. na hranách terasových akumulácií v doline Hornádu. Sedimenty pozostávajú zo zvlečených štrkov pôvodne 
pochádzajúcich z vyššie položených fluviálnych, proluviálnych, štrkových akumulácií. Podobný charakter majú aj zeminy zosuvného 
delúvia plošne rozsiahleho stabilizovaného zosuvu na východných svahoch pri obci Zdoba a tiež pri záhradkárskej osade Geder 
západne od Košických Olšian. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú 
jemnozrnné zeminy prevažne nevhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným, prevažne však k 
nevhodným zeminám do násypového telesa. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) 
zodpovedajú piesčité a štrkovité zeminy podmienečne vhodným až vhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám vhodným do 
násypového telesa. Horninové prostredie je porušené tektonickými líniami smeru SZ - JV, tektonický styk klcovského a stretavského 
súvrstvia je pozdĺž zlomu SV - JZ. Zlomy S - J smeru sú v prešovskej depresii najmladšie. Zo zlomov S - J smeru sú významné zlomy 
v doline Torysy a Olšavy. Zlom Z – V prebieha úpätím Bodvianskej pahorkatiny. Tektonická aktivita územia regiónu sa prejavila aj v 
kvartéri. 

Východný privádzač Vyšné Opátske 

V zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska trasa privádzača I/68 (km 0,0 - 6,59, (príloha č. 1, 3.6) je 
súčasťou vnútorných Západných Karpát, oblasti Lučensko – košickej zníženiny, celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina. 
Na území Toryskej pahorkatiny prevláda prevažne erózno - denudačný typ reliéfu, bočné svahy potokov sú lokálne postihnuté 
svahovými pohybmi, výmoľovou a bočnou eróziou. Pozdĺž tokov sa uplat ňuje erózno – akumulačný typ reliéfu. V zmysle 
inžinierskogeologickej rajonizácie Západných Karpát územie trasy privádzača je začlenená do regiónu neogénných tektonických 
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vkleslín. Predkvartérne neogénne podložie tvorí Košický štrk (Švagrovský 1956). Štrk je polymiktný v priemere strednozrnný, sú v ňom 
polohy piesku, piesčitého siltu a ílu a tenké vložky ryolitového tufu. Valúnové zloženie sa v profile mení (Mišík 1954, 1955). V spodnej 
časti tohoto člena významný podiel medzi valúnmi majú karbonátové horniny. Vyššie valúnový materiál tvoria nekarbonatické horniny 
gemerika, neovulkanické horniny ryolit a andezit sú medzi valúnmi zriedkavé. Košický štrk, presnejšie štrkové akumulácie predstavujú 
deltové sedimenty. Podľa Janočka (in Kaličiak et al. 1991, Janočko 1998) sú to sedimenty čela delty. Neogénne horniny sú prevažne 
prekryvajú kvartérne pokryvné útvary, ktoré sú zastúpené: 

• fluviálnym komplexom, 
• deluviálnym komplexom, 
• polygenetickým komplexom, 
• antropogénnym komplexom. 

Komplex fluviálnych sedimentov je vyvinutý v údolí Torysy v km 4,25 - 5,027. Povrchová vrstva je tvorená jemnozrnnými 
zeminami typu F6/CI, F8/CH, F3/MS, F4/CS, lokálne s organickou prímesou. Hrúbka jemnozrnných zemín je v intervale 2 - 5 m. V ich 
podloží sa nachádzajú štrkovité a piesčité sedimenty. Dominujúcim inžinierskogeologickým typom sú štrky ílovité (G5/GC), štrky s 
prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G - F). Zrná štrkovitých zemín sa vyznačujú rôznym stupňom zvetrávania, miestami sú zrná celkom 
zvetrané, sú zaoblené až čiastočne zaoblené, veľkosti do 6,0 cm až 20,0 - 30,0 cm, lokálne môžu dosahovať aj väčší priemer. Štrky sú 
stredno - hrubozrnné až balvanité, prevažne stredne uľahnuté. Deluviálny komplex je pri rozšírený v úpätiach svahov, je tvorený 
jemnozrnnými ílmi a siltami typu F6/CL - CI, F5/ML - MI, F8/CH, F7/MH premenlivej konzistencie a plasticity a suťami typu (F2/CG), 
(G5/GC), ktorých nesúdržnú frakciu tvoria zvlečené zrná z proluviálnych kuželov. Mocnosť deluviálnych zemín je premenlivá, pohybuje 
v intervale 2 - 5 m. Súčasťou deluviálneho komplexu je zosuvné delúvium, ktoré vyčleňujeme na svahoch postihnutých svahovými 
deformáciami. Je zastúpený deluviálnymi ílmi, siltami, kamenito – ílovitými a ílovito - kamenitými suťami a miestami svahové pohyby 
zasahujú aj do neogénneho podložia. Mocnosť zosuvného delúvia je premenlivá, od 2 - 5 - 6 m. Nestabilné územie, ktoré vyčleňujeme 
v mieste výskytu potenciálnych a stabilizovaných zosuvov vyčleňujeme v km 1,75 - 2,6 a v km 2,9 - 4,25. Sedimenty antropogénneho 
komplexu sú v trase rýchlostnej cesty reprezentované účelovými násypmi ciest. Navážky majú charakter štrkovitých zemín (G-F /G3, 
GC/G5) nepravidelne prevrstvených polohami ílovitých, ílovitopiesčitých zemín, v oblasti násypov cestného telesa v povrchovej vrstve 
s asfaltovým povrchom. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú jemnozrnné 
zeminy prevažne nevhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám podmienečne vhodným, prevažne však k nevhodným 
zeminám do násypového telesa. Z hľadiska klasifikácie zemín pre teleso pozemných komunikácií (STN 73 6133) zodpovedajú piesčité 
a štrkovité zeminy podmienečne vhodným až vhodným zeminám pre podložie vozovky a zeminám vhodným do násypového telesa. Z 
geodynamických procesov sa v území uplatňuje bočná erózia povrchových tokov, výmoľová erózia na svahoch a svahové pohyby typu 
zosúvania.  

4.4 Závery inžiniersko-geologického posúdenia 

Upozorňujeme na skutočnosť, že riziková analýza horninového prostredia v trase Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, 
Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat je posúdená na základe výsledkov podrobného a 
doplnkového prieskumu, Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany je zhodnotená na základe výsledkov orientačného prieskumu. 
Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov - východný obchvat , privádzača I/68 východný obchvat R4 (preložka cesty I/68), privádzača I/68 a 
privádzača Opátske je zhodnotená na základe výsledkov inžinierskogeologických štúdií a mapových podkladov. 

 

Z hľadiska hodnotenie rizík geologickej stavby územia konštatujeme, že: 

- Pri D1 Prešov západ – Prešov juh predstavujú najväčšie riziká územia so svahovými deformáciami v dĺžke 0,57 km 
- Pri R4 Prešov, severný obchvat predstavujú najväčšie riziká územia so svahovými deformáciami v dĺžke 0,67 km 
- Pri R4 Prešov, východný obchvat predstavujú najväčšie riziká územia so svahovými deformáciami v dĺžke 0,93 km 
a najmä územie s nepreskúmaným pod dolovaným územím bývalej ťažby kamennej soli v dĺžke cca 3,3 km 
- Pri preložke cesty I/68 predstavujú najväčšie riziká územia so svahovými deformáciami v dĺžke 0,675 km 
- Pri D1 Budimír - Bidovce predstavujú najväčšie riziká územia so svahovými deformáciami v dĺžke 0,42 km 
- Pri R2 Šaca -  Košické Oľšany predstavujú najväčšie riziká územia so svahovými deformáciami v dĺžke 0,85 km 
- Pri privádzači Vyšné Opátske predstavujú najväčšie riziká územia so svahovými deformáciami v dĺžke 3,15 km 
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5. Základné údaje o stavbe 

A) V Prešovskom samosprávnom kraji sú v rámci cestnej siete v okolí sídelného útvaru Prešov sú hodnotené komunikácie: 
• Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh 
• Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat 
• Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat modifikovaný 
• Rýchlostná cesta R4 Prešov – východný obchvat 
• Preložka cesty I/68 

B) V Košickom samosprávnom kraji sú v okolí sídelného útvaru Košice hodnotené komunikácie: 
• Diaľnica D1 Budimír – Bidovce 
• Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany 

A1)   Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh 

Dĺžka diaľnice D1:   7,870 km 
Kategória diaľnice D1:  D 26,5/100 
Počet častí stavby:   227 
Počet križovatiek:   2 mimoúrovňová križovatka Prešov západ a mimoúrovňová križovatka Prešov juh 
Počet mostných objektov:  18 
Tunel Prešov dĺžky:  2 230,5 m severná (ľavá tunelová rúra); 2 244 m južná (pravá) tunelové rúra 
Kategória tunela:   2xT 7,5 / 100 
Celková dĺžka mostných objektov: 3 375,9 m, plocha mostov 63 966 m2  
Celková dĺžka protihlukových stien: 6 261,3 m, plocha 20 399 m2 
Súčasťou stavby je aj prestavba SSÚD Petrovany s novou prevádzkovou budovou 

Diaľnica D1 s križovatkou Prešov juh, tunel Prešov a súvisiace časti stavby 

 Najrozsiahlejšou uvedenej časťou je samotná diaľnica D1. Začiatok má situovaný v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ 
s plynulým priestorovým napojením na úsek Svinia – Prešov západ, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Údolie potoka Vydumanec, 
križuje diaľnica D1  mostným objektom situovaným v najvyššej úrovni mimoúrovňovej križovatky Prešov západ. Z údolia potoka 
Vydumanec smeruje diaľnica južným smerom do priestoru medzi obytnú zástavbu ulice Terchovská a Malkovská. V časti obytnej 
zástavby ulice Malkovská je diaľnica situovaná v záreze, čím je obytná zástavba čiastočne chránená pred zaťažením hlukom 
z premávky na diaľnici. V časti obytnej zástavby ulice Terchovská na okraji na údolím Malkovského potoka je diaľnica situovaná 
v násype s obojstrannou protihlukovou stenou. Údolie Malkovského potoka križuje diaľnica D1 mostným objektom vo výške cca 35 m. 
Prístup k pozemkom v okolí navrhovanej diaľnice vrátane prístupu na stavenisko počas výstavby sú navrhované prístupové 
komunikácie súbežne s diaľnicou D1. V mieste medzi obytnou zástavbou Malkovská a Terchovská je navrhované prepojenie týchto 
prístupových ciest mostným objektom nad diaľnicou D1. Pravostranná prístupová cesta smeruje až do údolia Malkovského potoka, 
kde je pod mostným objektom situované pomocné zariadenie staveniska pre výstavbu mostného objektu. Z údolia Malkovského 
potoka smeruje diaľnica južným smerom do oblasti mestských lesov k údoliu nad ulicou Za Kalváriou. Prístup k lesným pozemkom je 
zabezpečený navrhovanými prístupovými komunikáciami pozdĺž diaľnice D1 s krížením mostným objektom nad diaľnicou D1. Pre 
zmenšenie zásahu do územia a zabezpečenie stability územia sú v tomto úseku navrhované zárubné múry kotevné zemnými 
lanovými kotvami. 

 Údolie bezmenného potoka nad ulicou Za Kalváriou križuje diaľnica mostným objektom, pričom za týmto mostom je 
situovaný západný portál tunela Prešov. V údolí je navrhovaná prístupová cesta k západnému portálu tunela Prešov, ktorá bude slúžiť 
počas výstavby a najmä počas prevádzky pre prístup k tunelu. Táto prístupová cesta je jednou z prístupových komunikácií 
integrovaného záchranného systému počas prevádzky tunela. Západný portál tunela Prešov sa nachádza vo vzdialenosti cca 300 m 
od okraja obytnej zástavby ulice Za Kalváriou, pričom táto obytná zástavba je chránená pred šírením hluku z premávky na diaľnici 
protihlukovou stenou. 

Východný portál tunela Prešov je situovaný na pravom brehu rieky Torysa na svahu vrchu Malkovská hôrka vo výške cca 25 
m nad údolím. Z tunela Prešov cez jeho východný portál prechádza diaľnica D1 mostným objektom cez rieku Torysa, nad železničnou 
traťou č. 188 Kysak – Plaveč – Muszyna PKP, nad cestou I/68 a cez potok Delňa. Za týmto mostným objektom je diaľnica situovaná 
v mierne zvlnenom území na násypovom telese, ktoré bude budované z vyrúbaného horninového materiálu z tunela Prešov. Diaľnica 
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D1 v tomto úseku prechádza pripravovaným priemyselným parkom Haniska – Záturecká. V mimoúrovňovej križovatke Prešov juh sa 
navrhovaná diaľnica D1 napája na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. 

Tunel Prešov: 

Súčasťou stavby je aj tunel Prešov a jeho časti . Celková dĺžka tunela Prešov je 2 244 m, pričom severná (ľavá) tunelová 
rúra má dĺžku 2 230,5 m a južná (pravá) tunelová rúra má dĺžku 2 244 m. Diaľnica je v tomto úseku situovaná s tunelovými rúrami 
vzdialenými od seba 40 m, v mieste portálových objektov je vzdialenosť medzi tunelovými rúrami cca 25 m. Tunel Prešov má spolu 
navrhované dva núdzové zálivy a osem priečnych prepojení medzi tunelovými rúrami, pričom priečne prepojenia medzi tunelovými 
rúrami v mieste núdzových zálivov sú prejazdné pre vozidlá a ostatné prepojenia sú priechodné pre peších. V tuneli sú navrhované 
výklenky s SOS hláskami a výklenky pre požiarne hydranty. Súčasťou tunela sú aj jeho jednotlivé technologické časti a zariadenia 
súvisiace s prevádzkou tunela a riadením dopravy v tuneli a jeho okolí. Súčasťou technologickej časti tunela je riadiace operátorské 
pracovisko, ktoré bude situované v prevádzkovej budove SSÚD Prešov Vetranie tunela je vzhľadom na jeho jednostranný pozdĺžny 
sklon v klesaní do údolia rieky Torysy navrhované ako pozdĺžne s vetraním cez portálové objekty smerom k západnému portálu. 

Mimoúrovňová križovatka Prešov západ so súvisiacimi časťami 

 Mimoúrovňová križovatka Prešov západ zabezpečuje mimoúrovňové kríženie a vzájomné prepojenie komunikácií: 

• diaľnica D1 - rýchlostná cesta R4 - cesta I/18 - cesta II/546 
• komunikačný systém mesta Prešov 

 Mimoúrovňové kríženie a prepojenie komunikácií zohľadňuje ich dopravnú funkciu, z ktorých najvyššiu má diaľnica D1. Z 
hľadiska dopravného zaťaženia najviac zaťaženým smerom je smer z diaľnice D1 od Popradu do mesta Prešov a opačne, preto sú v 
tomto smere navrhované samostatné vetvy /č.1,2/ napojené priamo na diaľnicu D1. Prepojenie ciest I/18, II/546 a komunikačného 
systému mesta je zabezpečené prostredníctvom dvoch okružných križovatiek. Výškové situovanie vetiev križovatky zohľadňuje ich 
mimoúrovňové prepojenie, pričom najvyššie sa nachádza diaľnica D1 s mostným objektom cez údolie potoka Vydumanec.  

Celkový počet vetiev križovatky -  18 ks 
Celková dĺžka vetiev križovatky -  9,06 km 
Počet mostných objektov -   11 ks 
Celková dĺžka mostných objektov -  2 170 m 
Kategórie navrhovaných komunikácií: 
Rýchlostná cesta R4 - R 24,5/100, v križovatke Prešov západ vetvy na návrhovú rýchlosť 80 km/hod 
Cesta I/18 - C 11,5/80 Cesta II/546 - C 7,5/80 Jednopruhové vetvy voľnej šírky 7,5 m 
Dvojpruhové vetvy voľnej šírky 9.5 m 

Stredisko správy a údržby diaľnic SSÚD Prešov 

 Pri diaľnici D1 Prešov – Budimír sa nachádza stredisko správy a údržby diaľnic ( SSÚD ) prístupné z križovatky 
Prešov juh po ceste III/068 010. Toto SSÚD zabezpečuje prevádzku a údržbu diaľnice D1 pričom na jeho ploche sa nachádza 
prevádzková budova, garáže, dielne, čerpacia stanica pohonných hmôt, umyváreň vozidiel, sklad soli, šrotovisko ako ja objekty 
zabezpečujúce napojenie a zásobovanie energiami. Vzhľadom na situovanie tunela Prešov v úseku Prešov západ – Prešov juh ako 
tunelov na rýchlostnej ceste R4 Prešov severný obchvat, je potrebné zabezpečiť riadenie prevádzky tunelov ako aj riadenie dopravy 
v celom úseku diaľnice a rýchlostnej cesty vrátane križovatiek. To si vyžaduje výrazne rozsiahlejšie operátorské pracovisko. Vzhľadom 
na obmedzené priestorové možnosti jestvujúcej prevádzkovej budovy ako aj výhľadové situovanie regionálneho riadiaceho centra 
v SSÚD Prešov s riadením prevádzky diaľnic a rýchlostných ciest východnej časti SR je navrhovaná výstavba novej prevádzkovej 
budovy v rámci areálu SSÚD. Táto prevádzková budova bude mať dve samostatné časti jednu pre správcu diaľnice a druhú pre 
policajný zbor SR. Medzi týmito budovami je navrhované operátorské pracovisko. Súčasťou úprav SSÚD je výstavba nového skladu 
soli ako aj prípravy soľanky, nová umývacia linka, záložný zdroj elektrickej energie ako aj technologické vybavenie SSÚD vrátane 
napojenia na inžinierske siete. Nová prevádzková budova bude situovaná v areáli SSÚD v mieste jestvujúcej stanice plynu. Jestvujúca 
prevádzková budova je navrhovaná na odstránenie. 

A2)   Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat 

Dĺžka rýchlostnej cesty R4:  14,5 km 
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Kategória rýchlostnej cesty R4: R 24,5/100 
Počet križovatiek: 3 mimoúrovňová križovatka Prešov sever, Prešov východ a mimoúrovňová križovatka 

Kapušany 
Počet mostných objektov:  21 
Počet tunelov:   2 
Tunel Bikoš dĺžky:   1 155 m 
Tunel Okruhliak dĺžky:  1 917 m  
Kategória tunela:   2xT 7,5 / 100 
Počet  oporných a zárubných múrov: 4 zárubné, 1 oporný múr  
Celkový počet protihlukových stien: 5 ks 

Jedná sa o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severného obchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s 
funkcií vylúčenia tranzitnej dopravy vedené v súčasnosti v prieťahu Prešovom. Účelom stavby je prepojiť diaľnicu D1 a rýchlostnú 
cestu R4 Kapušany – Giraltovce tak, aby došlo k odľahčeniu dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov a vložením 
mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov 
dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z 
centrálnej mestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. 

Trasa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – Západ. 
Následne je trasa vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela „Bikoš“. 
Tunel je dlhý 1 155 m. Severný portál tunela je v km 2,824 a vychádza na svahu nad existujúcim objekom strelnice. Zo severného 
portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m poľnú cestu, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a 
cestu I/68. V km 3,500 sa nachádza mimoúrovňová križovatka „Dúbrava“ s cestou I/68. V km 3,226 trasa R4 kríži železničnú trať 
Muszyna (PL) – Plaveč – Kysak (žkm 23,743). Trasa je v km 3,300 až 4,600 vedená údolím potoka Dzikov. V km 5,036 sa nachádza 
západný portál tunela „Okruhliak“. Dĺžka tunela „Okruhliak“ je 1917 m. Východný portál tunela „Okruhliak“ sa nachádza v údolí nad 
mestskou časťou Surdok v km 6,933. Trasa v km 7,650 až 12,200 prechádza na ploche využívanej v súčasnosti na poľnohospodárske 
účely v mierne svahovitom teréne, pričom v km 9,000 križuje mohutnými mostným objektmi údolie, poľnou cestu a cestu III/18200, 
ktorá vedie do obce Fintice a v km 9,520 križuje trasa mostným objektom navrhovanú úpravu toku Sekčov. V km 9,730 je navrhnutý 
mostný objekt nad preložkou poľnej cesty a v km 10,374 trasa križuje mostným objektom údolie a železničnú trať žkm 52,497 Strážske 
– Prešov. V km 12,190 trasa rýchlostnej cesty R4 križuje cestu I/18. Ďalej trasa prechádza poľnohospodárskymi plochami 
juhovýchodne od obce Kapušany, kde v km 14,500 je trasa napojená na cestu I/18. Stavba zahrnuje vlastní objekt rýchlostnej cesty 
R4 v dĺžke 14,5 km a preložky cesty I/68. Súčasťou stavby sú rovnako preložky poľných ciest. 

Súčasťou stavby je mimoúrovňová križovatka Prešov – sever (R4 x I/68) mimoúrovňová križovatka Prešov východ s cestou 
III/18200 a mimoúrovňová križovatka Kapušany (R4 x I/18) z ktorej bude napojený výhľadový privádzač na cestu I/18. Ďalej zahrnuje 
tunel Bikoš a tunel Okruhliak. Na ceste R4 je navrhnuté celkom 12 mostov, na I/68 je navrhnutý 1 most, na vetvách križovatky Prešov 
– sever sú navrhnuté 4 mosty, na prístupových cestách k portálom tunelov sú navrhnuté 3 mosty. Celkom stavba obsahuje 21 mostov. 
Na ceste R4 sú navrhnuté 2 zárubne múry, na ceste I/68 sú navrhnuté 2 zárubne múry a 1 oporný múr. Súčasťou stavby je 6 objektov 
preložiek nebo úprav vodných tokov. Na ceste R4 sú navrhnuté protihlukové steny – celkom 5. Odvedení dažďové vody z vozovky R4 
a z cesty I/68 je navrhnuté dažďovou kanalizáciou. Pred zaústením do recipientov je voda prečistená v odlučovačoch ropných látok a 
pre regulovaný odtok do recipientov sú navrhnuté retenční nádrže. Svahy cestných telies budú osadené vegetačnými úpravami 
(celkom 4 objekty podľa budúcich správcov a objekt náhradnej výsadby). Cesta R4 bude vybavená informačným systémom. Súčasťou 
stavby sú preložky existujúcich inžinierskych sietí – nadzemní vedení VVN, VN a NN, kabely telefónnych vedení, káble drážné, 
vodovody, kanalizácie, plynovody. Ďalej sú navrhnuté objekty prípravy území, demolácie existujúcich objektov, rekultivácie pozemkov, 
preložka božích muk. 

A3)   Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat modifikovaný 

Dĺžka rýchlostnej cesty R4:  13,86 km 
Kategória rýchlostnej cesty R4: R 24,5/100 
Počet križovatiek: 3 mimoúrovňová križovatka Prešov sever, Prešov východ a mimoúrovňová križovatka 

Kapušany 
Počet mostných objektov:  18 
Počet ekoduktov:   1 
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Počet tunelov:   1 
Tunel Bikoš dĺžky:   1 155 m 
Kategória tunela:   2xT 7,5 / 100 
Počet  oporných a zárubných múrov: 5 zárubné, 1 oporný múr  
Celkový počet protihlukových stien: 5 ks 

Priestorová poloha úseku rýchlostnej cesty od križovatky Prešov západ po križovatku Prešov sever („Dúbrava“ km 3,5) je 
totožný s základným variantom R4 Prešov, severný obchvat podľa dokumentácie na stavebné povolenie. Súčasťou modifikovaného 
variantu nie je prístupová cesta k západnému portálu tunela Bikoš. Pre dostupnosť jednotiek integrovaného záchranného systému 
k tunelu Bikoš je navrhovaná iba prístupová cesta k východnému portálu z cesty I/68, ktorá zároveň bude hlavnou prístupovou cestou 
počas výstavby tunela (počas výstavby bude východný portál prístupný v rámci staveniska z križovatky Prešov západ). Mimoúrovňová 
križovatka Prešov sever (Dúbrava) vrátane úpravy cesty I/68 je rovnako riešená ako pri základnom variante severného obchvatu podľa 
DSP. 

Modifikovaný severný obchvat má iba tunel Bikoš, tunel Okruhliak bol zmenou priestorovej polohy rýchlostnej cesty, najmä 
jej úpravou nivelety, odstránený pričom namiesto tunela je navrhovaný otvorený zárez hĺbky max 20 m s dĺžkou cca 300 m. V mieste 
zárezu je navrhovaný ekodukt nad R4 pre zabezpečenie migrácie lesnej zveri. Zárez je ukončený v údolí nad mestskou časťou Surdok 
v km 6,9. Trasa v km 7,650 až 12,200 prechádza na ploche využívanej v súčasnosti na poľnohospodárske účely v mierne svahovitom 
teréne, pričom v km 9,000 križuje mohutnými mostným objektmi údolie, poľnou cestu a cestu III/18200, ktorá vedie do obce Fintice a v 
km 9,520 križuje trasa mostným objektom navrhovanú úpravu toku Sekčov. V km 9,730 je navrhnutý mostný objekt nad preložkou 
poľnej cesty a v km 10,374 trasa križuje mostným objektom údolie a železničnú trať žkm 52,497 Strážske – Prešov. V km 12,190 trasa 
rýchlostnej cesty R4 križuje cestu I/18. Ďalej trasa prechádza poľnohospodárskymi plochami juhovýchodne od obce Kapušany, kde v 
km 14,500 je trasa napojená na cestu I/18. Stavba zahrnuje vlastní objekt rýchlostnej cesty R4 v dĺžke 14,5 km a preložky cesty I/68. 
Súčasťou stavby sú rovnako preložky poľných ciest. 

Súčasťou stavby je mimoúrovňová križovatka Prešov – sever (R4 x I/68) mimoúrovňová križovatka Prešov východ s cestou 
III/18200 a mimoúrovňová križovatka Kapušany (R4 x I/18) z ktorej bude napojený výhľadový privádzač na cestu I/18. Ďalej zahrnuje 
tunel Bikoš. Na ceste R4 je navrhnutých celkom 10 mostov a jeden ekodukt, na I/68 je navrhnutý 1 most, na vetvách križovatky Prešov 
– sever sú navrhnuté 4 mosty, na prístupových cestách k portálom tunelov je navrhnutý 1 most. Celkom stavba obsahuje 18 mostov. 
Na ceste R4 sú navrhnuté 5 zárubne múry, na ceste I/68 sú navrhnuté 2 zárubne múry a 1 oporný múr. Súčasťou stavby je 6 objektov 
preložiek nebo úprav vodných tokov. Na ceste R4 sú navrhnuté protihlukové steny – celkom 5. Odvedení dažďové vody z vozovky R4 
a z cesty I/68 je navrhnuté dažďovou kanalizáciou. Pred zaústením do recipientov je voda prečistená v odlučovačoch ropných látok a 
pre regulovaný odtok do recipientov sú navrhnuté retenční nádrže. Svahy cestných telies budú osadené vegetačnými úpravami 
(celkom 4 objekty podľa budúcich správcov a objekt náhradnej výsadby). Cesta R4 bude vybavená informačným systémom. Súčasťou 
stavby sú preložky existujúcich inžinierskych sietí – nadzemní vedení VVN, VN a NN, kabely telefónnych vedení, káble drážné, 
vodovody, kanalizácie, plynovody. Ďalej sú navrhnuté objekty prípravy území, demolácie existujúcich objektov, rekultivácie pozemkov, 
preložka božích muk. 

A4)   Rýchlostná cesta R4 Prešov – východný obchvat 

Dĺžka rýchlostnej cesty R4:  15 km 
Dĺžka východného privádzača: 3,73 km 
Kategória rýchlostnej cesty R4: R 24,5/100 
Kategória privádzača:  R 22,5/80 
Počet križovatiek: 5 mimoúrovňová križovatka Prešov juh, Solivar, Teriakovce, Šalgovík a mimoúrovňová 

križovatka Kapušany 
Počet mostných objektov:  24 
Počet tunelov:   0 
Počet  oporných a zárubných múrov: 0 zárubné, 0 oporný múr  
Celkový počet protihlukových stien: 6 ks 

Trasa Východného obchvatu má začiatok situovaný v mimoúrovňovej križovatke Prešov juh na diaľnici D1 Prešov – Budimír 
južne od jestvujúceho strediska SSÚD Prešov. Z križovatky Prešov juh prechádza údolím Potoky kde sa nachádza Záborský potok. 
Západne od obce Záborské prechádza mierne zvlneným územím Košariská a Háj do údolia potoka Delňa západne od obce Dulová 
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Ves kde križuje cestu III/0682 kde je navrhovaná mimoúrovňová križovatka Solivar zabezpečujúca prepojenie cesty III/0682 
s rýchlostnou cestou čím bude zabezpečené dopravné napojenie východnej časti mesta Prešov Solivar. Na úpätí Slanských vrchov 
prechádza východný obchvat mierne zvlneným územím poľnohospodársky využívaných pozemkov východne od časti Solivar. 
Prechádza okrajom lesných pozemkov úpätia Slanských vrchov. V tomto území sa nachádza chránené ložisko dobývacieho priestoru 
soli. Toto chránené územie zasahuje od okraja zastavaného územia časti Solivar v lokalite Zvalenisko a Vyšné Žliabky smerom k obci 
Ruská Nová Ves a Dulová Ves. Uvedené územie chráneného dobývacieho priestoru soli a územie až po kataster obce Ľubotice je 
rizikové územie z pohľadu poddolovania bývalou banskou činnosťou. Vzhľadom nato, že nie je známy rozsah bývalej banskej činnosti 
pri ťažbe soli a následne odčerpávaní soľanky po zatopení soľných baní toto územie hodnotíme ako vysoko rizikové. Na časti územia 
nad časťou Šalgovík  pred rokmi došlo k prepadnutiu územia. V súčasnej dobe je časť územia v priamom dotyku so zastavaným 
územím Solivaru uzatvorené práve z hľadiska rizika prepadnutia od banskej činnosti. 

Západne od obce Ruská Nová Ves v časti Široké a Stavenec sa nachádza údolie Soľnobanského potoka s plochami 
využívanými ako lúky a pastviny. V údolí potoka sa nachádza cesta III/0683 zo Solivaru do Ruskej Novej Vsi. Toto územie má 
pahorkatinný charakter s prevažne poľnohospodársky využívanými pozemkami. Na severnej strane údolia sa nachádza cesta III/0684 
zo Solivaru do Teriakoviec kde je navrhovaná mimoúrovňová križovatka Teriakovce. Súčasťou križovatky je aj prepojenie s cestou 
III/0683 do ruskej Novej Vsi. Pre situovanie mimoúrovňovej križovatky je využívaný mostný objekt nad údolím, pod ktorým je 
navrhovaná okružná križovatka ako súčasť mimoúrovňovej deltovitej križovatky. Západne od obce Teriakovce sa nachádza údolie 
Barackého potoka s cestou III/0681 zo Šalgovíka do Teriakoviec. Územie medzi Šalgovíkom a Teriakovcami v súčasnosti postupne 
nadobúda charakter zastavaného územia obytnou zástavbou a priestor pre situovanie východného obchvatu sa pomaly obmedzuje. 

V časti Šalgovícke jarky sa nachádza údolie Šalgovíckeho potoka a pahorkatinné územie pretínajúce Šalgovický potok, 
Ortášsky potok, potok Šebastovka a niekoľko bezmenných potokov. V údolí Šalgovíckeho potoka je navrhovaná mimoúrovňová 
trubkovitá križovatka Šalgovík kde je napojený východný privádzač na rýchlostnú cestu R4. Východný privádzač z križovatky Šalgovík 
smeruje údolím Šalgovíckeho potoka medzi zastavaným územím Prešov Sekčov a Ľubotice k ceste III/068 15 (ul. Prešovská). Do tejto 
križovatky je napojené rameno križovatky preložky cesty I/68.  Dĺžka východného privádzača je 3,73 km. 

Územie Šalgovického potoka je využívané predovšetkým ako poľnohospodárske pozemky. Medzi časťou Nižná Šebastová 
a obcou Vyšná Šebastová sa nachádza vojenské letisko Prešov s civilnou prevádzkou. Na letisku sa nachádza vrtuľníková jednotka 
a sídlo Prešovského aeroklubu, letisko je neverejné s nepravidelnou leteckou dopravou a určené je pre vnútroštátne lety. Letisko má 
trávnatú vzletovú a pristávaciu dráhu. Rýchlostná cesta je situovaná z východnej strany letiska medzi letiskom a obcou Vyšná 
Šebastová. Východne od obce Kapušany prechádza východný obchvat do údolia potoka Ladianka kde medzi obcami Kapušany 
a Lada križuje cestu I/18. V údolí Šalgoviského potoka sa nachádza situovaný východný privádzač z východného obchvatu po cestu 
III/06815 nachádzajúcu sa na sídlisku Sekčov. 

A5)   Preložka cesty I/68 

Dĺžka preložky cesty I/68:  6,58 km 
Kategória preložky cesty I/68 : C 22,5/80, MZ 22,5/70 
Počet križovatiek: 4 mimoúrovňová križovatka Sabinovská, Duklianská, Prešovská a Rusínska 
Počet mostných objektov:  7 
Počet tunelov:   0 
Počet  oporných a zárubných múrov: 2 zárubné, 2 oporný múr  
Celkový počet protihlukových stien: 10 ks 

Preložka cesty I/68 má začiatok situovaný v mimoúrovňovej križovatke Prešov sever (Dúbrava). Z križovatky smeruje 
preložka cesty súbežne so železničnou traťou Kysak – Plaveč  v údolí rieky Torysa. Mostným objektom križuje železničnú trať, pričom 
v oblasti záhradkárskej osady pri rieke Torysa pričom oproti ulici prostejovská sa nachádza mimoúrovňová deltovitá križovatka 
s napojením sídliska III a mostným objektom cez rieku Torysa. Za krížením ulice Bajkalská s mostom cez rieku Torysa križuje preložka 
cesty opäť železničnú trať v tesnej blízkosti regulačnej stanice plynu. Mimoúrovňová križovatka Sabinovská sa nachádza v mieste 
kríženia preložky cesty s ulicou Sabinovská. Táto križovatka zabezpečí dopravné napojenie severnej časti mesta Prešov vrátane časti 
Šidlovec a Dúbrava. Z križovatky sabinovská prechádza preložka cesty z údolia rieky Torysa do údolia rieky Sekčov cez zárezový 
úsek v časti Pod skalkou. V mieste zárezu sa nachádza mostným objekt nad preložkou cesty I/68 pre zabezpečenie prístupu územia 
navrhovaného na zastavanie. 
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Údolie rieky Sekčov s prístupovou cestou do časti Surdok križuje preložke cesty mostným objektom a prechádza priamo do 
súbehu s riekou pričom zasahuje do zátopového územia rieky. V mieste kríženia s cestou I/18 sa nachádza mimoúrovňová útvarová 
križovatka Duklianska. Križovatka má v súčasnosti obmedzenú plochu pre svoje situovanie (bez potreby rozsiahlych demolácií). 
Mimoúrovňová križovatka s okružnou križovatkou pri ceste I/18 zabezpečí dopravné prepojenie ciest a zároveň dopravnú obsluhu 
severnej časti centrálnej mestskej zóny. Z tejto okružnej križovatky zároveň bude možné výhľadovo napojiť plochy priemyselnej zóny. 
Z mimoúrovňovej križovatky duklianska smeruje preložka cesty súbežne s riekou Sekčov na jej ľavom brehu do kríženia so 
železničnou traťou Prešov – Strážske kde sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešovská s napojením pomocou vetiev na 
križovatku na ceste III/068 15 pri OC MAX. Pri modrom variante je z tejto križovatky na ceste III/068 15 napojený východný privádzač 
na rýchlostnú cestu. Z križovatky Prešovská smeruje preložka cesty súbežne so železničnou traťou do križovatky Rusínska, ktorá sa 
nachádza na ulici rusínska v oblasti plánovaného obchodného centra. Výhľadovo pokračuje preložka cesty súbežne s riekou Sekčov 
až k ulici Košická v oblasti bývalého areálu záhradníckeho podniku. Uvedené výhľadové pokračovanie nie je uvažované v dopravnom 
modeli stavby ani v celkovom hodnotení z dôvodu vyšších nákladov tohto úseku a nepriaznivejšieho vplyvu na dopravné zaťaženie 
jestvujúceho komunikačného systému. 

B1)   Diaľnica D1 Budimír – Bidovce 

Dĺžka rýchlostnej cesty D1:  14,400 km 
Kategória rýchlostnej cesty D1: D 26,5/120 
Dĺžka rýchlostnej cesty R2/R4: 1,061 km 
Kategória rýchlostnej cesty R2/R4: R 24,5/100 
Celková plocha vozoviek:  478 020 m2 
Počet častí stavby:   132 
Počet mostných objektov:  23 
Celková dĺžka mostných objektov: 3 452,7 m 
Celková dĺžka protihlukových stien: 2 690 m (plocha 8 070 m2) 
Celkový objem zemných prác: 1,617 mil. m3 výkop a 2,203 mil. m3 násyp  

Trasa  diaľnice  v úseku  Budimír - Bidovce  bude  súčasťou  diaľničnej siete,  je  navrhnutá  v šírkovom  usporiadaní  
kategórie  D 26,5/100.  Začiatok  úseku  je  nadväzuje  na  úsek  diaľnice  D1 Prešov - Lemešany - Budimír.  Navrhovaná  trasa  
diaľnice  je  po  km  6,5 vedená  súbežne s riekou Torysa  mimo  zastavané  územie  obcí  Vajkovce a Rozhanovce do križovatky 
Košické Olšany kde je na diaľnicu D1 napojená rýchlostná cesta R2/R4. Z križovatky Košické Olšany pokračuje diaľnica D1 
východným smerom cez vrch Ortáš do údolia Olšavského potoka a v km 14,4 je napojená vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke 
Bidovce na cestu II/576 južne od obce Bidovce  Základné  urbanistické  riešenie  stavby  bolo  dané  predchádzajúcimi  územno-
plánovacími  dokumentáciami,  v ktorých  boli  stanovené  podmienky  umiestnenia  trasy  v teréne  a zásah  do  krajiny. 

Začiatok  úseku  D1  Budimír - Bidovce  je  navrhnutý  v jestvujúcej  križovatke  „Budimír“.  Koniec  úseku  diaľnice  je  
navrhnutý  v križovatke  „Bidovce“ na ceste II/576.  Súčasťou  tejto  stavby  je  aj  úsek rýchlostnej cesty R2/R4 v úseku križovatka 
Košické Olšany – križovatka Hrašovík. Súčasťou stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce sú mimoúrovňové križovatky: 

- mimoúrovňová križovatka Budimír diaľnice D1 s privádzačom a cestou I/68 
- mimoúrovňová križovatka Košické Olšany s rýchlostnou cestou R2/R4 
- mimoúrovňová križovatka Bidovce s cestou II/576 
- mimoúrovňová križovatka Hrašovík na rýchlostnej ceste R2/R4 s cestou I/50 

Trasa  diaľnice  bude  vedená  v prevažnej  časti  cez  poľnohospodársky  využívané  územie  a v minimálnom  rozsahu  aj  
cez lesný  pôdny  fond. Navrhovaná  trasa  diaľnice  sa  dotkne  jestvujúcej  cestnej  siete,  t.j.  cesty I/68, I/50,  ciest  III/068 019,  
III/050 252, III/050 200, III/050 201 a II/576.  Zároveň  trasa  diaľnice  zasiahne  do  systému  poľných  (prístupových)  ciest,  ktoré  
využívajú  najmä  poľnohospodári.  Poľné  cesty  budú  upravené  tak,  aby  bol  zabezpečený  prístup  na  všetky  pozemky,  
rozdelené  diaľnicou. Výstavba diaľnice  D1 si vyžiada  preložky,  resp.  úpravy  podzemných  a nadzemných  inžinierskych  sietí  a 
vodného  toku,  ktoré  sú  vyvolanými  investíciami  predmetnej  stavby.  Rozsah  vyvolaných  investícií  je  popísaný  v jednotlivých  
častiach  stavby.  Diaľnica  bude  vybavená  bezpečnostným  zariadením  ( zvodidlá,  zábradlové  zvodidlá ),  diaľničnou  kanalizáciou,  
zvislým  a vodorovným  dopravným  značením,  informačným  systémom  a vegetačnými  úpravami.  Informačný  systém  diaľnice  
bude  napojený  na  Stredisko  SÚD  Petrovany. 

Diaľnica D1 je z križovatky Budimír situovaná na západnom okraji zátopového územia rieky Torysy. Západne od obce 
Vajkovce križuje diaľnica D1 rieku Torysa, prístupovú cestu do obce Vajkovce ako aj cestu III/068 019. Vzhľadom na zátopové územie, 
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ktoré pri prietoku veľkých vôd rieky Torysy zasahuje do zastavaného územia obce Vajkovce je kríženie diaľnice s vodným tokom 
navrhnuté inundačným mostným objektom, ktorý zabezpečuje dostatočný prietok veľkých vôd bez výrazného vplyvu na výšku zátopy a 
tým nezvyšuje ohrozenie zástavby obce Vajkovce. Mostný objekt dĺžky 540 m zároveň mimoúrovňovo križuje prístupovú cestu do 
obce Vajkovce, cestu III/068 019 a rieku Torysa.  Južne od obce Vajkovce je diaľnica D1 situovaná na východnom okraji zátopového 
územia a maximálne možnej miere za hranicou zátopového územia, aby bol minimalizovaný vplyv telesa diaľnice na zvýšenie záplav.  

V km 3,4 je situovaný mostný objekt nad cestou III/050 252 do obce Beniakovce. Na základe výsledkov správy o hodnotení 
stavby na životné prostredie a na základe záverečného stanoviska MŽP SR vyplýva, že v priestore súbežne s cestou III/050 252 do 
obce Beniakovce a súbežne s melioračným kanálom vo vzdialenosti cca 95 m od cesty sa nachádza migračný biokoridor fauny 
smerom k rieke Torysa. Na základe požiadavky pre zabezpečenie migrácie fauny cez diaľnicu D1 je navrhnutý mostný objekt nad 
cestou III/050252 a biokoridorom. Zároveň mostný objekt zabezpečuje rozšírenie zátopového územia za teleso diaľnice. Všetky 
melioračné kanály v aluviálnej nive rieky Torysy sú preklenuté mostnými objektmi alebo rámovými priepustmi, tak aby bola 
zabezpečená funkcia týchto kanálov a teleso diaľnice tak netvorilo hrádzu brániacu rozšíreniu zátopy a vzdúvaniu tak zátopy počas 
prietoku veľkých vôd. Niveleta diaľnice D1 je navrhnutá s ohľadom na predpokladanú výšku Q100 prietoku rieky Torysy, tak aby 
niveleta bola min 0.8 m nad touto hladinou. 

V km 5,7 diaľnica D1 križuje prístupovú cestu medzi obcami Rozhanovce a Hrašovík. Nad diaľnicou D1 je navrhnutý mostný 
objekt na prístupovej ceste. Táto prístupová cesta zabezpečuje prepojenie obcí Rozhanovce a Hrašovík. Zároveň zabezpečuje prístup 
k čistiarni odpadových vôd Rozhanovce a k letisku Rozhanovce. V km 6,5 je situovaná mimoúrovňová križovatka Košické Olšany 
zabezpečujúca napojenie rýchlostnej cesty R2/R4 na diaľnicu D1. Od tejto križovatky smeruje diaľnica D1 východným smerom medzi 
obcami Rozhanovce a Beniakovce smerom na vrch Ortáš a do údolia Olšavského potoka. V km 7,25 križuje diaľnica D1 cestu III/050 
201 medzi Rozhanovcami a Košickými Olšanmi. Táto cesta mostným objektom križuje diaľnice D1 nad telesom diaľnice a z cesty sú 
napojené prístupové komunikácie k pozemkom pozdĺž diaľnice D1. Diaľnica D1 prechádza po pravostranných svahoch Olšavského 
potoka južne od poľnohospodárskeho družstva Rozhanovce. Vzhľadom na nedostatok násypového materiálu telesa diaľnice a 
ostatných objektov je potrebné zo zárezov telesa diaľnice zabezpečiť materiál zo zárezov pre budovanie násypového telesa diaľnice, 
vzhľadom na situovanie telesa v násype v úseku ZÚ až km 7,0. 

Z tohto dôvodu sú v úseku km 7,5 až 8,0 a 8,9 až 9,3 na pravej strane diaľnice navrhnuté zárezové svahy so sklonom 5 %. 
Zárezový pravostranný svah bude iba s dočasným záberom, po realizácii výstavby zárezu bude plocha dočasného záberu svahu 
rekultivovaná a vrátená vlastníkom na užívanie. Diaľnica D1 v km 8,6 križuje mostným objektom údolie pravostranného prítoku 
Olšavského potoka, prechádza zárezom medzi údoliami prítokov Olšavského potoka. V záreze km 9 až 9,3 je navrhnutý ľavostranný 
zárubný múr, ktorý je vzhľadom na geologickú stavbu územia kotevný zemnými lanovými kotvami a pre zvýšenie stability zárezového 
svahu sú navrhnuté subhorizontálne odvodňovacie vrty. V km 9,6 križuje diaľnica D1 mostným objektom údolie pravostranného prítoku 
Olšavského potoka.  V úseku k 10,5 až 11,0 prechádza diaľnica D1 zárezom cez vrch Ortáš. Hĺbka zárezu na vrchu Ortáš dosahuje 
hĺbku cca 14m. Tento zárezový svah je najväčším zdrojom materiálu pre budovanie násypového telesa diaľnice D1 a ostatných 
objektov.  V prípade realizácie hĺbeného tunela v tomto úseku podľa technickej štúdie by došlo k navýšeniu odhadovaných stavebných 
nákladov na realizáciu hĺbeného tunela dĺžky 300 m o cca 420 mil Sk. Vplyvom nedostatku násypového materiálu by bolo potrebné 
doviezť materiál pre budovanie násypov zo zemníkov v objeme cca 700 tisíc m3 zeminy. Tento materiál si vyžaduje zvýšenie nákladov 
o cca 450 mil Sk. Hĺbený tunel by si navyše vyžadoval finančné prostriedky počas prevádzky diaľnice D1. Celkové zvýšenie 
stavebných nákladov oproti odporúčanému variantu s otvoreným zárezom predstavuje cca 870 mil Sk. 

V km 11 križuje diaľnica D1 jestvujúcu cestu I/50 na ktorej je nevrhnutý mostný objekt nad diaľnicou D1. Z vrchu Ortáš klesá 
diaľnica D1 do údolia Olšavského potoka. V úseku 11,0 až 13,0 je diaľnica D1 situovaná vzhľadom na konfiguráciu terénu v úrovni 
terénu bez výraznejšieho zásahu do územia. Z dôvodu minimalizácie do zásahu do územia a tým aj minimalizácii záveru plôch je 
údolie Olšavského potoka krížené mostným objektom výšky cca 11 m. Za Olšavským potokom diaľnica D1 je situovaná v aluviálnej 
nive potoka na násypovom telese výšky cca 2 až 8 m. V km 14,4 je situovaný koniec diaľnice D1 a diaľnica D1 je napojená v 
križovatke Bidovce na cestu II/476. Vzhľadom na konfiguráciu terénu sú v stúpaní na vrch Ortáš na diaľnici D1 navrhnuté prídavné 
pruhy v stúpaní zo smeru od Košických Olšian a od Bidoviec s celkovou dĺžkou 5,05 km. 

B2)   Rýchlostná cesta R2 Košice Šaca – Košické Oľšany 

Celková dĺžka rýchlostnej cesty:       23 825,80 m . 

I. Úsek R2 Šaca – Haniska   km 0,000 – km 6,828  dĺžka 6 828 m  
II. Úsek R2/R4 Haniska – Košice juh   km 6,828 – km 9,564   dĺžka 2 736 m 
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      úsek v prevádzke ako súčasť R4 Košice-Milhosť 
III. Úsek R2/R4 Košice juh – Košické Oľšany km 9,564 – km 23,825 80 dĺžka 14 261,80 m 

Kategória komunikácie:  R 24,5/100, 120  
Návrhová rýchlosť:   120 km/hod v úseku Košice juh – Košické Oľšany, 100 km/hod v úseku Šaca – Haniska 
Počet križovatiek:   5 
- mimoúrovňová križovatka Ľudvíkov Dvor 
- mimoúrovňová križovatka Haniska 
- mimoúrovňová križovatka Košice juh 
- mimoúrovňová križovatka Krásna 
- mimoúrovňová križovatka Hrašovík 
Počet mostných objektov:  21 
SSÚR    Súčasťou stavby je aj SSÚR Šebastovce 
Odpočívadlo   Súčasťou stavby je jednostranné odpočívadlo napojené z oboch smerov – Valaliky 
Celkový počet častí stavby:  265  

- rýchlostná cesta R2 úsek Šaca – Haniska – dĺžky 6,828 km 

Západný úsek rýchlostne cesty: 

Rýchlostná cesta je navrhovaná v kategórii R 24,5/100. Dĺžka I. úseku rýchlostnej cesty je 6,828 km. Rýchlostná cesta má 
začiatok situovaný v jestvujúcej mimoúrovňovej križovatke Šaca s plynulým priestorovým výhľadovým napojením na úsek R2 Včeláre - 
Šaca, ktorý je v súčasnosti v príprave. Križovatka Šaca je navrhovaná na rekonštrukciu v rámci úseku Včeláre – Šaca. Rýchlostná 
cesta R2 je v úseku Šaca – Ľudvíkov Dvor situovaná v trase jestvujúcej cesty R2 (pôvodná cesta I/50) pričom je navrhovaná jej 
rekonštrukcia so zväčšením šírky z pôvodnej 22,5 m komunikácie na R 24,5 m a úpravou smerového vedenia cesty, ktorá bola 
pôvodne navrhovaná na návrhovú rýchlosť 80 km/hod so smerovými oblúkmi polomerov R 500 m. Navrhovaná rýchlostná cesta má 
smerové vedenie so smerovými oblúkmi polomerov min. 720 m. 

Jestvujúca zástavba ako aj pozemky pozdĺž cesty I/50 na jej ľavej strane budú prístupné z navrhovanej prístupovej 
komunikácie medzi križovatkou Šaca  a Ľudvíkovým Dvorom. V priestore vstupnej brány č.3 do areálu USSK sa nachádzajú na 
jestvujúcej ceste obojstranné zastávkové pruhy s podchodom pre peších pod jestvujúcou komunikáciou. Tieto zastávkové pruhy 
zostanú napojené na navrhovanú rýchlostnú cestu R2 so zachovaním jestvujúceho podchodu pre peších. 

Južne od časti Ľudvíkov Dvor je navrhovaná mimoúrovňová útvarová križovatka „Ľudvíkov Dvor“. Z tejto mimoúrovňovej 
križovatky smeruje rýchlostnej cesta východným smerom súbežne s cestou III/050 187 (Haništianska cesta) po križovatku Haniska. 
Mimoúrovňová útvarová križovatka Ľudvíkov Dvor zabezpečuje prepojenie rýchlostnej cesty R2 s pôvodnou cestou I/50 (dočasná R2) 
a cestou III/050 187 z ktorej je dopravne napojená severná časť priemyselnej zóny USSK a nákladnou bránou tohto areálu. Jestvujúca 
úrovňová styková križovatka ciest I/50 a III/050 187 pri Ľudvíkovom Dvore je dlhodobo evidovaná ako opakovaná nehodová lokalita a 
jej prestavbou na mimoúrovňovú križovatku bude táto nehodová lokalita odstránená. Pôvodná cesta I/50 (dočasná R2) môže po jej 
rekonštrukcii plniť funkciu južného privádzača na rýchlostnú cestu R2 a zároveň dopravne zabezpečí prepojenie komunikačného 
systému mesta Košice s rýchlostnou cestou R2 a rýchlostnou cestou R4 smerom do Maďarskej republiky. Súčasťou tejto križovatky je 
napojenie časti Ľudvíkov Dvor s odstránením úrovňových krížení. V križovatke Ľudvíkov Dvor sa nachádza okružná križovatka, ktorá 
bude zabezpečovať prepojenie „miestnej“ dopravy v rámci priemyselnej zóny. Prepojenie rýchlostnej cesty R2 s pôvodnou cestou 
smerom do mesta Košice je riešené samostatnými vetvami a budú zabezpečovať komfortné, bezpečné a kapacitné prepojenie 
„tranzitnej“ dopravy v rámci aglomerácie Košice. Z okružnej križovatky bude napojená cesta III/050 187 v severnej časti priemyselnej 
zóny, napojenie vstupnej brány č.3 a napojenie časti Ľudvíkov Dvor. 

Z križovatky Ľudvíkov Dvor smeruje rýchlostná cesta súbežne s cestou III/050 187 až do križovatky Haniska, pričom 
rýchlostná cesta nezasahuje do ochranných pásiem a prekážkových rovín letiska Košice a je situovaná vo väčšej vzdialenosti od 
Haništianskeho lesa. Rýchlostná cesta mostným objektom križuje koridor železničnej trate č. 160 Zvolen – Košice, širokorozchodnej 
železničnej trate USSK a vlečkové koľaje v areáli USSK. Západne od obce Haniska sa nachádza mimoúrovňová križovatka Haniska 
zabezpečujúca prepojenie rýchlostnej cesty R2 s rýchlostnou cestou R4 Košice – Milhosť, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe s 
plánovaným uvedením do užívania v roku 2013. Ide o útvarovú mimoúrovňovú križovatku, ktorá okrem prepojenia rýchlostných ciest 
R2 a R4 zabezpečí ich prepojenie s cestou III/050187. V lokalite západne od obce Haniska sa nachádza priemyselná zóna s 
kontajnerovým prekladiskom firmy Metrans. Východne od areálu USSK smerom k obci Sokoľany je pripravovaný areál prekladiska 



D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce  
Štúdia realizovateľnosti – Sprievodná správa 

75 

 

intermodálnej prepravy TIP Košice a plánovaný projekt Globálneho industriálneho parku GLIP Košice s plochou cca 550 ha. 
Prepojenie rýchlostnej cesty s cestou III/050 187 a prístupových ciest k areálom prekladísk je navrhované prostredníctvom okružnej 
križovatky. Z tejto križovatky bude dopravne napojený aj jestvujúci areál Haniska. 

Medzi priemyselnou zónou a obcou Haniska sa pri ceste III/050 187 nachádza lokalita solárneho parku. Rýchlostná cesta 
zasahuje do severnej časti tohto solárneho parku, pričom sa javí ako najvýhodnejšie upravenie plochy solárneho parku s 
premiestnením solárnych panelov mimo trasu plánovanej rýchlostnej cesty R2. Napojenie R2 na rýchlostnú cestu R4 si vyžaduje 
úpravu rýchlostnej cesty R4 dostavbou odbočovacích a pripájacích pruhov a časti úseku je potrebné okrem rozšírenia telesa 
rýchlostnej cesty aj posunutie protihlukovej steny na ochranu obytnej zástavby obce Haniska. 

- rýchlostná cesta R2/R4 úsek Haniska – Košice juh – dĺžky 2,736 km 

V križovatke Haniska sa rýchlostná cesta R2 napojí do trasy rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť, ktorá v súčasnosti je vo výstavbe s 
plánovaným uvedení do prevádzky na jeseň 2013. Spoločným úsekom je úsek rýchlostnej cesty R4 od ZÚ po km 2,736 t.j. úsek 
severne od obce Haniska s mostným objektom nad železničnými traťami a širokorozchodnou železničnou traťou.  

- rýchlostná cesta R2/R4 úsek Košice juh – Košické Oľšany – dĺžky 14,261 80 km 

Východný úsek rýchlostne cesty: 

Rýchlostná cesta je navrhovaná v kategórii R 24,5/100. Dĺžka III. úseku rýchlostnej cesty je 14,261 80 km. Rýchlostná cesta 
má začiatok navrhovaný v mimoúrovňovej križovatke Košice juh, ktorá bude križovatkou rýchlostnej cesty R2/R4 s cestou I/68 v južnej 
časti aglomerácie Košice. Mimoúrovňová križovatka Košice juh je navrhovaná na etapovitú výstavbu, pričom jej I. etapa je v 
súčasnosti vo výstavbe s uvedením do prevádzky spolu s úsekom rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť do prevádzky. V rámci II. 
etapy je potrebné dobudovať vratnú vetvu z rýchlostnej cesty R2/R4 v smere od Šace na cestu I/68. V križovatke Košice juh je zároveň 
navrhované stredisko správy údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce s napojením na cestu I/68. Odvodňovacia priekopa z 
križovatky do melioračného kanála, ktorá je budovaná v súčasnosti bude súčasťou rýchlostnej cesty R2/R4. 

V úseku Košice juh – Košické Oľšany prechádza rýchlostná cesta rovinatým územím údolnej nivy riek Hornád a Torysa, 
ktoré je z väčšej časti využívané na poľnohospodárske účely. Z križovatky Košice juh smeruje rýchlostná cesta východným smerom 
severne od obce Valaliky pričom križuje melioračný kanál z časti Šebastovce. Severne od obce Valaliky križuje rýchlostná cesta cestu 
III/068 021 z Barce do obce Valaliky a jednokoľajnú elektrifikovanú železničnú trať č. 169 Košice - Hidasnémeti. Rýchlostná cesta v 
tejto časti je situovaná vo vzdialenosti cca 200 m od obytnej zástavby severnej časti obce pričom zo strany obce je navrhovaná 
protihluková stena a prístupová cesta k rozdeleným pozemkom. Mostný objekt nad železničnou traťou a cestou III. triedy je využívaný 
zároveň pre napojenie prístupovej komunikácie k odpočívadlu Valaliky ktoré je situované na ľavej strane rýchlostnej cesty. Ide o veľké 
jednostranné odpočívadlo napojené z oboch smerov. Rýchlostná cesta R2 je situovaná v úrovni terénu s minimalizáciou zemných prác 
násypového telesa. 

Rýchlostná cesta je situovaná súbežne so širokorozchodnou železničnou traťou Haniska – Maťovce je prechádza južne od 
čistiarne odpadových vôd mesta Košice pričom križuje prístupovú cestu k ČOV s spaľovni mesta ktorá bude situovaná na mostnom 
objekte nad rýchlostnou cestou. V tejto oblasti v súčasnosti prebieha výstavba auto cvičiska a poloha rýchlostnej cesty zohľadňuje túto 
výstavbu, severne od obce Kokšov Bakša prechádza rýchlostná cesta v blízkosti cintorína obce, ktorý sa nachádza severne od 
širokorozchodnej trate. Prístupová cesta od ČOV do obce Kokšov Bakša bude situovaná na mostnom objekte nad rýchlostnou cestou 
s napojením areálu cintorína. Rýchlostná cesta križuje koridor kanalizačných zberačov z vyústenia čistiarne odpadových vôd do rieky 
Hornád pričom v mieste kríženia je navrhovaná ich ochrana. Rýchlostná cesta zároveň v tejto časti prechádza plochu bývalého 
odkaliska z spracovania železnej rudy pričom hĺbka odkaliska je cca 2-4 m. Vzhľadom na charakter kalov v dnešnom štádiu poznania 
nie nevyhnutné ich odstránenie z podložia, sú ale navrhované opatrenia na zvýšenie únosnosti podložia telesa systémom štrkových 
vibrostĺpov. Zároveň v tejto oblasti prechádza rýchlostná cesta areálom sadovníckeho podniku mesta Košice kde sa pestujú dreviny. 

V km 14 križuje rýchlostná cesta R2/R4 rieku Hornád so svojím systémom ochranných hrádzí. Mostný objekt nezasahuje 
priamo do koryta rieky Hornád zasahuje piliermi spodnej stavby mosta ale do medzihrádzového priestoru. Pod mostným objektom je 
navrhovaná úprava brehov rieky Hornád pre zabezpečenie ochrany mostného objektu. Za riekou Hornád križuje rýchlostná cesta 
mostným objektom elektrifikovanú jednokoľajnú železničnú trať č. 190 Košice – Čierna nad Tissou. V km 15,5 sa nachádza 
mimoúrovňová križovatka Krásna s cestou II/552. Mimoúrovňová križovatka osmičkového tvaru zabezpečuje prepojenie rýchlostnej 
cesty s mestskou časťou Krásna a sídliskom Nad jazerom. 
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Z križovatky Krásna smeruje rýchlostná cesta na sever v údolí rieky Torysa pričom pre jej situovanie boli pozemkovými 
úpravami vytvorené územné podmienky. V úseku medzi riekou Hornád a obcou Sady nad Torysou pozemkové úpravy na základe 
procesu EIA  prevzali situovanie rýchlostnej cesty a vytvorili koridor šírky cca 20-25 m. Rýchlostná cesta je situovaná v úseku 14,6 až 
19,7 v tomto koridore. V úseku 19,5 až 21,5 je trasa rýchlostnej cesty od tohto koridoru o cca 100 m z dôvodu odsunu rýchlostnej 
cesty R2 od obce Sady nad Torysou, ktorá podľa TŠ a EIA prechádza priamo okrajom obytnej zástavby obce. Trasa je odsunutá tak 
aby okrajové obytné domy boli situované mimo ochranného pásma rýchlostnej cesty. V úseku 20,5 až 21,2 prechádza rýchlostná 
cesta územím stabilizovaného zosuvu, pričom jej priestorová poloha je navrhnutá tak aby teleso tvorilo v spodnej časti zosuvu 
priťaženie so znížením rizika zosuvu. V km 21,480 križuje rýchlostná cesta mostným objektom údolie bezmenného potoka a cestu 
III/050 196 z obce Sady nad Torysou do Košickej Novej Vsi. 

Severne od obce Sady nad Torysou prechádza rýchlostná cesta okrajom zalesneného územia s Novoveským potokom a v 
km 22,820 prechádza v dotyku s riekou Torysa. Medzi Novoveským potokom a záhradkárskou osadou pri rieke Torysa sa je 
navrhovaná lokalita zemníka kde je teleso rýchlostnej cesty rozšírené tak aby bolo možné čo najviac využiť materiál z miestnych 
zdrojov na budovanie násypových telies. V tomto mieste sa nachádza štrková lavica rieky Torysa s veľmi vhodným materiálom na 
budovanie zemného telesa rýchlostnej cesty. Zárezové svahy po oboch stranách rýchlostnej cesty sú riešené v rámci dočasných 
záberov s miernymi sklonmi tak aby sa pozemky po ukončení výstavby dali využívať na poľnohospodárske účely. Po vybudovaní 
zárezových svahov bude upravený terén ohumusovaný a upravený rekultiváciou pre ďalšie poľnohospodárske využitie. 

V lokalite záhradkárskej osady prechádza rýchlostná cesta v dotyku s riekou Torysa, pričom rieka nemá v tomto úseku 
upravené koryto a jej prirodzený meander sa počas prietoku veľkých vôd mení. Preto je navrhovaný v päte telesa rýchlostnej cesty 
oporný múr s hĺbkovým založením a opevnením brehu rieky lomovým kameňom tak aby nedošlo k poškodeniu telesa cesty. 
záhradkárska osada je chránené pred hlukov z prevádzky na rýchlostnej ceste protihlukovou stenou. V tejto oblasti križuje rýchlostná 
cesta trasu VTL plynovodu, ktorý je z dôvodu zabezpečenia bezpečnostných pásiem navrhovaný na preloženie s novou trasou nad 
záhradkárskou osadou. Na KÚ sa rýchlostná cesta R2 napája na úsek R2 od cestu I/50 po križovatku Košické Oľšany budovaný v 
rámci úseku D1 Budimír – Bidovce s plánovaným začiatkom výstavby v roku 2014. Súčasťou stavby R2 Šaca – Košické Oľšany je 
dobudovanie križovatky Hrašovík na úplnú mimoúrovňovú križovatku s cestou I/50 a III/050 200. 

- stredisko Šebastovce  

V križovatke Košice juh s napojením na cestu I/69 je navrhované stredisko Šebastovce. Stredisko Šebastovce bude 
zabezpečovať riadenie, správu a údržbu úseku rýchlostnej cesty. Súčasťou strediska Šebastovce: 

- Priestor pre výhľadovú prevádzkovú budovu Policajného zboru SR 
- Prevádzková budova správcu komunikácie NDS, a.s. 
- Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty správcu komunikácie NDS, a.s. 
- Parkovacie plochy pre jednotlivé prevádzkové budovy 
- Technické a technologické vybavenie strediska 

Samotná plocha  strediska je situovaná v lokalite križovatky Košice západne od cesty I/68 a južne od rýchlostnej cesty R2/R4 
na rovinatom území poľnohospodársky využívanom. Vo východnej časti strediska sa nachádza prevádzková budova s operátorským 
pracoviskom, ktoré bude prístupné a z výhľadovej budovy PZ. Vo východnej časti strediska sa nachádzajú aj odstavné a parkovacie 
plochy pre zamestnancov ako aj garáže pre prevádzkové vozidlá. Na stredisku je navrhovaných 26 parkovacích státí. Priamo z 
rýchlostnej cesty k stredisku v západnej časti a z cesty I/68 vo východnej časti je napojený areál SSÚR kde sa nachádzajú plochy, 
garáže, sklady značiek, plochy a budovy pre prípravu soľanky, plochy pre uskladnenie posypového materiálu, udržovane vozidiel, 
umývareň vozidiel, dielne a pod.  Stredisko je rozdelené na 36 stavených častí a 17 prevádzkových súborov. 

- odpočívadlo Valaliky 

Súčasťou stavby rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany je v zmysle koncepcie rozmiestnenia odpočívadiel na 
diaľniciach a rýchlostných cestách SR navrhované jednostranné veľké odpočívadlo kategórie „B“ napojené z oboch dopravných 
smerov. Odpočívadlo sa nachádza v k.ú. Valaliky v km 11,5 v lokalite severne od prístupovej cesty ku spaľovni a ČOV mesta Košice. 
Lokalita odpočívadlo Valaliky sa nachádza na rovinatom území s výhľadom na južnú časť mesta Košice. V jeho lokalite v súčasnosti 
sa nachádzajú poľnohospodársky využívané pozemky s prístupom od obce Valaliky. 
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Jednostranné veľké odpočívadlo je situované vľavo od rýchlostnej cesty R2 s dopravným napojením z oboch smerov, pričom 
pre kríženie dopravného napojenia z pravého jazdného pásu je využívaný mostný objekt 208-00 nad železničnou traťou a cestou 
IIII/068 210. Výstavba odpočívadla je navrhovaná v dvoch etapách pričom súčasťou I. etapy je navrhovaných 12 stavebných častí 
pričom z hľadiska vybavenia odpočívadlo I. etapy obsahuje: 

- Plocha pre výhľadovú čerpaciu stanicu pohonných hmôt na vstupe na odpočívadlo 
- Objekt rýchleho občerstvenia 
- Odstavené plochy pre 63 osobných vozidiel (z toho 2 státia pre dobíjanie elektromobilov) 
- Odstavné plochy pre 13 autobusy a 4 karavany 
- Odstavné plochy pre 33 nákladných vozidiel 
- Plochy pre odpočinok a detské ihrisko 
- Chodníky a plochy zelene 

 V II. etape je navrhované dobudovanie odpočívadla na ktorom bude 18 miest na dlhodobé státie pričom táto plocha je 
situovaná v západnej časti odpočívadla so samostatným vjazdom a výjazdom a oplotením. Odpočívadlo Valaliky má celkom: 

- Odstavené plochy pre 63 osobných vozidiel (z toho 2 státia pre dobíjanie elektromobilov) 
- Odstavné plochy pre 13 autobusy a 4 karavany 
- Odstavné plochy pre 52 nákladných vozidiel 

Na odpočívadle sa bude nachádzať trafostanica so záložným zdrojom prúdu pre napojenie informačného systému na zdroj 
elektrického prúdu. Na odpočívadlo bude privedená prípojka vody od obce Valaliky, elektrická prípojka a kanalizácia odpočívadla bude 
napojená do tlakového zberača v km 12, ktorý smeru do ČOV od obce Kokšov Bakša. 

6. Predpokladané vplyvy na životné prostredie 

6.1 Vplyv na horninové prostredie 

 

Rizikové faktory pre horninové prostredie pre všetky etapy možno definovať: 

• málo únosné ílovité a nehomogénne podložie, 
• nepriaznivé územie s výskytom svahových deformácií, 
• prítomnosť horninových typov rýchlo podliehajúcich zvetrávaniu a erózii, 
• výskyt organických sedimentov, 
• vysoká úroveň hladiny podzemnej vody, 
• agresivita podzemnej vody na kovové konštrukcie,  
• lokálne močaristé územia. 

Nepriaznivé vplyvy 

• priame nepriaznivé vplyvy  na horninové prostredie a reliéf počas výstavby možno pre všetky hodnotené etapy 
zovšeobecniť:  

• odkrytie materskej horniny, čím sa zväčší jej zraniteľnosť a možnosť jej znečistenia, 
• narušenie stability svahov vplyvom zemných prác (výkopy, násypy) - skrývkou povrchového horizontu na svahoch môže 

dôjsť k narušeniu stability a po presýtení horizontu atmosférickými zrážkami aj k zosunu svahu, 
• intenzifikácia eróznych účinkov na svahoch, gravitačný odnos vrstiev povrchovým odtokom. 

Tieto vplyvy sú krátkodobého charakteru, ich trvanie je obmedzené na obdobie terénnych úprav a stavebných prác počas výstavby. 

- všetky rozsiahlejšie terénne úpravy - budovanie násypov, zárezov, mostných objektov majú nepriaznivý vplyv na 
horninové prostredie, 

- vysúšanie alebo zamokrenie (vytvorenie bariér alebo drénov pre podzemné vody), 
- rozbahňovanie, zhutňovanie, 

tieto vplyvy sú trvalé, lokálneho charakteru.  
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• nepriamym nepriaznivým vplyvom na reliéf je aj ťažba materiálov do násypu cestného telesa, ktorý bude potrebné získať zo 
zdrojov v okolí – ložiská stavebného kameňa, zemníky. 

Uvedené zásahy do horninového prostredia a reliéfu možno charakterizovať ako trvalý vplyv.  

Ťažba stavebného kameňa a jej negatívne dôsledky: 

• postupné znižovanie zásob nerastnej suroviny vplyvom ťažby stavebného kameňa ako neobnoviteľného prírodného zdroja a 
prírodnej nerastnej suroviny.  

• ťažba predstavuje významný zásah do krajiny a prejaví sa na estetike a krajinnej scenérii dotknutého územia lokality lomu 
stavebného kameňa. 

Tieto vplyvy sú trvalé, nevratné a dlhodobo pôsobiace s lokálnym dosahom a v súvislosti s posudzovanou stavbou sú 
hodnotené ako nepriame vplyvy. 

Priaznivé vplyvy  na horninové prostredie počas prevádzky pre všetky hodnotené etapy – celková stabilizácia dotknutého 
územia komunikácie, eliminácia geodynamických javov v území – existujúcich aj potenciálnych. Uvedené vplyvy nahradia väčšinu 
nepriaznivých vplyvov identifikovaných pre etapu výstavby. 

V katastrálnych územiach obcí dotknutých trasou navrhovaných komunikácií sa nachádzajú  chránené ložiskové územia a 
dobývacie priestory 

EVIDENCIA CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ (ChLÚ) 

Obvodný banský úrad v Košiciach 

stav k 30.3.2014 

Názov ChLÚ Nerast Organizácia 

Fintice andezit LOMY, s.r.o.,  Prešov 

Fintice I andezit LOMY, s.r.o.,  Prešov 

Fintice II bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava 

Kapušany bentonit Štátny geologický ústav D.Štúra, Bratislava 

Kráľovce štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice 

Prešov I - Solivary kamenná soľ vo výberovom konaní 

Vyšná Šebastová dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice 

 

EVIDENCIA DOBÝVACÍCH PRIESTOROV (DP) 

Obvodný banský úrad v Košiciach 

stav k 3.9.2014 

Názov DP Nerast Názov a sídlo organizácie 

Fintice andezit LOMY, s.r.o.,  Prešov 

Fintice I andezit LOMY, s.r.o.,  Prešov 

Kráľovce štrkopiesky UND - ŠTRKOPIESKY s.r.o., Košice 

Prešov I kamenná soľ vo výberovom konaní 

Vyšná Šebastová dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice 

 

6.2 Vplyv na pôdu 

Nepriaznivé vplyvy  na pôdu pre všetky etapy možno vo všeobecnosti charakterizovať nasledovne: 

• zníženie výmery poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu trvalým záberom pôdy pod objekty diaľnice a 
rýchlostných ciest s dôsledkom nenávratnej straty produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy a lesa,  
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• stavebnými zásahmi počas výstavby dôjde k zmene kvality pôdneho fondu priamo v trase komunikácie a jej bezprostrednom 
okolí v manipulačných pásoch, takisto v miestach rekultivovaných po dočasnom zábere,  

• stavebné práce sú zdrojom rušivých zásahov do krajiny, ktoré môžu negatívne ovplyvniť pôdne vlastnosti a funkcie pôdy, 
najmä pri používaní ťažkých stavebných mechanizmov, pri častých prejazdoch motorových vozidiel, odstraňovaní vegetácie, 
narušovaní stability pôdneho profilu pri odkopoch zeminy, spevňovaní povrchu cestnej komunikácie, prekryvoch inou 
zeminou alebo štrkom a pod. Ďalej je nutné počítať s ohrozovaním chemických vlastností a hygienického stavu pôd v 
dôsledku akumulácie cudzorodých toxických látok, pohonných hmôt a olejov, produkcie odpadov, a i. 

V dôsledku uvedených činností je potenciálne ohrozenie kvality a stability pôd, nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska nasledujúce : 

a) Degradácia (rozpad) štruktúrnych agregátov v humusových a v podpovrchových horizontoch pôd, po ktorých budú 
prechádzať stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky.   

b) Zhutnenie pôdneho profilu v koreňovej zóne pestovaných rastlín, ktoré má negatívny dopad na celkový fyzikálny stav pôdy, 
biologické aj chemické pochody a vodno-vzdušný režim pôdy.  

c) Intoxikácia pôdy zložkami výfukových splodín, najmä acidifikačnými oxidmi dusíka (NOx), ale aj polycyklickými aromatickými 
uhľovodíkmi (PAU), ktoré sú produktmi spaľovania v dieselových motoroch. V prípade výfukových splodín je možná 
intoxikácia humusového horizontu pôd až do vzdialenosti 100 m od zdroja. Vzhľadom na súčasný stav biologického a 
chemického režimu väčšiny pôd záujmového územia netreba očakávať ireverzibilný charakter týchto zmien. 

Potenciálnym rizikovým faktorom intoxikácie pôd je tiež  bodové znečistenie pôd ropnými látkami na stavenisku. Tieto vplyvy 
sú charakterizované pre pôdu dočasne odňatú, ktorá sa vráti na pôvodné využívanie. Trvale odňatá pôda už nebude využívaná na 
poľnohospodársku výrobu. 

Vplyvy na poľnohospodársku výrobu a lesné hospodárstvo pre všetky posudzované úseky (etapy): 

Trvalé nepriaznivé vplyvy : 

• trvalý záber pôdy,  
• bariérový a deliaci efekt komunikácie, ktorý si vyžiada zmenu systému doteraz využívaných poľných a lesných ciest, a to 

nielen z dôvodu ďalšieho  rozparcelovania pozemkov, ale aj z dôvodu nutnosti obnovenia prístupu k pozemkom odrezaných 
prerušením existujúcich ciest,  

• exhaláty z dopravy  ovplyvnia kvalitu poľnohospodárskych produktov.    

Dočasný vplyv - čiastočné zníženie produkcie vplyvom dočasného záberu pôdy a z toho vyplývajúcej zníženej výmery. 

Nepriame nepriaznivé vplyvy na rastlinnú výrobu:  

• je predpoklad, že sa zvýši kontaminácia pôdy v blízkosti  komunikácie, 
• môže sa znížiť kvalita poľnohospodárskych plodín pestovaných v bezprostrednej blízkosti  
• komunikácie,  
• naruší sa organizácia využitia pôdneho fondu,  
• dôjde k rozdrobeniu honov. 

Priaznivý vplyv  

• zlepší sa možnosť rozširovania odbytu výrobkov do väčších vzdialeností,  
• zlepšia sa podmienky  pre prísun materiálu do poľnohospodárskych  podnikov. 

6.3 Vplyv na vodu 

Nepriaznivé vplyvy na vody, ktoré možno zovšeobecniť pre všetky posudzované etapy: 

Stavebné práce v etape výstavby ovplyvnia kvalitu a režim povrchových vôd a vzhľadom na interakciu povrchových a 
podzemných vôd v záujmovom území možno očakávať, že tieto vplyvy sa prejavia aj na kvalite podzemných vôd.  

Potenciálne riziko ohrozenia povrchových a podzemných vôd vzniká v súvislosti s vykonávanými stavebnými prácami, ktoré 
znamenajú na celom dotknutom úseku výrazný zásah do terénu: 
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• znečistenie povrchových vôd nerozpustnými látkami pri antropogénnych zásahoch v súvislosti s narušením povrchu, 
úpravou tokov, výstavbou mostov.  

• Okrem bezprostredného znečistenia vôd v dotknutých tokoch môže zvýšený obsah nerozpustených látok vyvolať procesy 
kolmatácie korýt a tým dôjde k výraznému ovplyvneniu vzájomných vzťahov medzi povrchovými a podzemnými vodami.  

• Okrem uvedeného znečistenia môže dôjsť aj k znečisťovaniu vôd ropnými látkami (z dopravných prostriedkov a stavebných 
mechanizmov), ale aj inými anorganickými a organickými vodám škodlivými látkami.  

• Tieto vplyvy sa prejavia najviac na biologickej rovnováhe vody uvedených tokov a v nadväznosti na porušené biotopy na 
vodnú flóru a faunu.  

Na veľkosť popísaného ovplyvnenia majú vplyv aj klimatické pomery v jednotlivých etapách výstavby. Z časového hľadiska 
môže byť vplyv krátkodobý, dočasný a trvalý. Ovplyvnenie režimu vôd môže vyvolať aj nepriame vplyvy na okolitú faunu a flóru. 
Významným zásahom do režimu podzemných vôd je realizácia tunelov, kde sa pri stavebných prácach v hĺbke podzemia naruší 
prirodzený obeh vôd.  

Pri znížení hladiny podzemnej vody dôjde: 

• k zmene dotácie vody do koreňového systému rastlín,  
• môže sa prejaviť zmrašťovanie zemín, 
• môže sa prejaviť sadanie stavieb, 
• veľké zníženie úrovne hladiny podzemnej vody sa môže prejaviť až stratou vody v studniach okolitých sídiel. 

Uvedené nepriaznivé vplyvy sú obmedzené na obdobie výstavby, pretože vzhľadom na navrhnuté technické protiopatrenia v 
etape prevádzky budú v maximálnej miere eliminované. 

Pri štandardnej prevádzke komunikácie predpokladané nepriaznivé vplyvy na povrchové a podzemné vody: 

• znečisťovanie povrchových a v nadväznosti na to podzemných vôd so splachmi z vozovky, tu bezprostredne hrozí 
odplavovanie častíc rôznej veľkosti a zloženia do vody, ktoré zvyšujú obsah nerozpustených látok vo vode, táto skutočnosť 
ovplyvní biocenózu potokov, ktoré tieto vody budú odvádzať. Tieto skutočnosti sa výraznejšie prejavujú len u menších tokov 
s nízkymi prietokmi. Pri nepriaznivých klimatických podmienkach sa však tieto procesy môžu prejaviť až ako havarijné 
znečistenia,   

• znečistenie povrchových a podzemných vôd chemickými prípravkami, ktoré budú aplikované pri ošetrovaní vegetácie na 
svahoch komunikácie, 

• splachovanie posypových materiálov využívaných pri zimnej údržbe komunikácií, 
• v nadväznosti na uvedené splachy sa v povrchových a podzemných vodách budú zvyšovať najmä anorganické ukazovatele 

(chloridy, sírany, ťažké kovy), ale v prípade údržby svahov komunikácií a rigolov herbicídmi môže tu dôjsť aj k znečisťovaniu 
vôd mikroorganickými polutantmi, 

• exhaláty unikajúce z motorových vozidiel majú čiastočne negatívny vplyv na pôdnu vrstvu, kde dochádza k ich ukladaniu 
(SO2, NOx, kovy) a za určitých okolností (pri zrážkach) môže dôjsť k ich uvoľneniu a vyplavovaniu do povrchových, ale 
najmä podzemných vôd. 

6.4 Vplyv na ovzdušie 

Doprava má nepriaznivý vplyv na kvalitu  ovzdušia a to vplyvom spaľovania uhľovodíkových palív v spaľovacích motoroch 
dopravných prostriedkov, kde dochádza k tvorbe toxických a karcinogénnych látok (VOC, CO, NOx, SO2, TZL, ťažké kovy) a látok, 
ktoré sa podieľajú na globálnom otepľovaní atmosféry Zeme (CO2, N2O, CH4). Nepriaznivý vývoj v dopravnej situácii zvyšovaním 
dopravnej intenzity sa prejavuje najmä v sídlach resp. územiach pri exponovaných dopravných trasách, kde dochádza k zvyšovaniu 
zaťaženia životného prostredia a ovplyvňovaniu zdravotného stavu obyvateľstva.  

Znečistenie ovzdušia automobilovými emisiami má vplyv aj na zdravie obyvateľstva, pri dlhodobom pôsobení a vysokých 
koncentráciách znečisťujúcich látok z emisií vozidiel pôsobí na šírenie respiračných a kardiovaskulárnych chorôb, astmy a zníženej 
funkčnosti pľúc. 

Nepriaznivé vplyvy počas výstavby, charakteristika pre všetky etapy: 
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• Počas výstavby môže v ovzduší dochádzať k zvyšovaniu koncentrácií plynov z exhalátov automobilov a stavebných 
mechanizmov, ako aj prašnosti v okolí stavby prejazdom mechanizmov a manipuláciou s vyťaženým materiálom. Pre 
zníženie koncentrácie škodlivých látok v ovzduší je nutné používať len také mechanizmy, u ktorých emisie spĺňajú limity 
podľa platných legislatívnych predpisov. Prípadnú zvýšenú prašnosť je nutné znížiť (a to hlavne v suchom, letnom období) 
kropením vodou, čistením komunikácií, najmä miesta prejazdu ťažkých stavebných mechanizmov. Vhodnými technicko-
organizačnými opatreniami počas výstavby je možné obmedziť negatívne pôsobenie vyššie spomínaných vplyvov na 
environmentálne prijateľnú mieru. 

V etape výstavby je potrebné eliminovať vznik a rozptyl tuhých/prachových častíc do okolia v zmysle vyhlášky č. 360/2010 
Z.z., nakoľko sa očakáva dočasné, krátkodobé zvýšenie znečistenia ovzdušia emisiami z motorov dopravných a stavebných 
mechanizmov pri prevážaní materiálov po existujúcej cestnej sieti prechádzajúcej cez intravilány sídiel, zvýšenie sekundárnej 
prašnosti v dôsledku úpravy terénu a zemných prác, nakladania a prevozu zemín.  

Počas prevádzky stavby sa vplyv minimalizuje navrhnutými vegetačnými úpravami. Súčasne odklonením prevažnej časti 
dopravy z pôvodnej cestnej siete budú mať navrhované komunikácie – diaľnica, resp. rýchlostné cesty pozitívny vplyv na výrazné 
zníženie emisií exhalátov z dopravy v intravilánoch dotknutých obcí. 

Pre posúdenie vplyvu dopravy na kvalitu ovzdušia na všetkých posudzovaných úsekoch (etapách) komunikácií D1, R2 a R4 
boli vypracované Emisné štúdie, v ktorých na stanovenie úrovne znečistenia ovzdušia vplyvom automobilovej dopravy v predmetnej 
oblasti bolo využité matematické modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov.  

Pre výpočet emisnej situácie boli stanovené výpočtové modely A - pre jestvujúci stav a model B - pre navrhovaný stav po 
dostavbe navrhovaného úseku komunikácie vo výhľadovom roku 10 rokov po uvedení komunikácie do prevádzky na základe 
predpokladaného dopravného zaťaženia. 

 Výpočtom boli získané: 

• priemerné ročné koncentrácie emisií NOx, NO2 a PM10 v riešenej lokalite, 
• koncentrácie emisií (SO2, NO2, C6 H6 a PM10 ) vo vzdialenosti 0m (priamo v zdroji), 25m a 50m od zdroja emisií  

Limitné hodnoty škodlivých látok v ovzduší určuje v prílohe č.11 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja SR č.360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia. 

Znečisťujúca 

látka 

Limitné hodnoty v µg.m-3 

Priemerná koncentrácia znečisťujúcej látky 

Kalendárny rok 24 hodín 1 hodina 

Oxid siričitý SO2 - 125 350 

Oxid dusičitý    NO2 40 - 200 

Tuhé častice PM10 40 50 - 

Oxid uhoľnatý CO - 10 000 - 

Benzén  C6 H6 5 - - 

Aj keď boli uvedené emisné štúdie vypracované podľa dnes už neplatnej vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z.z.  o kvalite 
ovzdušia, preverením platných limitov možno konštatovať, že v zmysle uvedenej tabuľky budú všetky predmetné úseky navrhovaných 
komunikácií spĺňať emisné limity podľa vyhlášky č 360/2010 Z.z.  Takže závery zo spracovaných imisných štúdií ostávajú v platnosti aj 
v rámci aktuálne platnej legislatívy. Príloha č. 17 k vyhláške č. 360/2010 Z. z. súčasne ustanovuje  Zoznam aglomerácií a zón pre oxid 
siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, častice PM10, častice PM2,5, benzén a oxid uhoľnatý.  Košický kraj  a Prešovský kraj sú uvedené 
v tomto zozname. Zároveň v  Zozname aglomerácií a zón pre olovo, arzén, kadmium, nikel, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť 
a ozón je uvádzané územie Slovenskej republiky okrem územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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6.5 Hluk 

Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí  a vyhláška  MZSR   č. 237/2009.  

Tab. 27 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 

 

Vzhľadom na vypustenie definície „okolia“ vyhláškou MZSR č. 237/2009Z.z. a druh posudzovaného zdroja hluku, dochádza 
k rôznemu výkladu možností zatriedenia posudzovaného územia. Posudzované obytné územie bolo v hlukových štúdiách zatriedené 
ako územie v kat. II ako aj v kat. III. Rozdiel v prípustných limitoch ovplyvňuje samotný rozsah protihlukových opatrení. 

6.6 Vplyv na archeologické náleziská 

Pre všetky posudzované etapy diaľnice a rýchlostných ciest  možno zovšeobecniť a zhrnúť platnosť nasledujúcich vplyvov: 

Nepriaznivé vplyvy 

Stavebnými aktivitami dôjde k poškodeniu, prípadne k úplnému zničeniu archeologických lokalít, ktoré sú právom chránené 
zákonom č. 238/2014 Z.z. úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 

Pozitívny vplyv 

Hustota osídlenia regiónu záujmového územia posudzovaných komunikácií je nad priemerom Slovenska a treba 
predpokladať, že sa ešte môžu objaviť nateraz neznáme náleziská. Na druhej strane nie je možné vylúčiť, že niektoré z evidovaných 
nálezísk sú natoľko zničené novodobými zásahmi (orba a pod.), že sa z nich pod ornicou už nič nezachovalo. Skutočnosť, že práve 
vplyvom potreby zásahov do územia pri realizácii navrhovaných úsekov diaľnice a rýchlostných ciest sa v rámci prípravy územia na 
stavbu môže vykonať archeologický prieskum lokalít, do ktorých by za iných okolností tento záujem nebol usmernený a doterajším 
využívaním územia (poľnohospodárske obrábanie pôdy, hlboká orba) by boli evidované aj nezistené archeologické nálezy  zničené 
bez záznamu možno klasifikovať ako výrazne pozitívny vplyv. 

6.7 Ochrana prírody a krajiny 

Trasa všetkých posudzovaných etáp (úsekov) navrhovanej diaľnice a rýchlostných ciest prechádza územím, pre ktoré platí 
1. stupeň ochrany, t.j. všeobecná ochrana, trasa nezasahuje do území osobitne chránených v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. 

Kate-
gória 

územ ia 

Opis chráneného územia 
alebo vonkajšieho 

priestoru 

Ref. 
časový 
interval 

Prípustné hodnoty  a)  (dB)  
Hluk z  dopravy  Hluk 

z iných 
zdrojov 

LAeq,p 

 

Pozemná 
a vodná 

doprava b) c) 
LAeq,p 

Železni čné 
dráhy c)  

LAeq,p 

Letecká doprava  

LAeq,p LASmax,p 

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, 
napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné 
areály 

deň 45 45 50 - 45 
večer 45 45 50 - 45 
noc 40 40 40 60 40 

II. 

Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor pred 
oknami chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov,d) vonkajší priestor 
v obytnom a rekreačnom území 

deň 50 50 55 - 50 

večer 50 50 55 - 50 

noc 45 45 45 65 45 

III. 

Územie ako v kategórii II 
v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, mestské centrá  

deň 60 60 60 - 50 
večer 60 60 60 - 50 

noc 50 55 50 75 45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez chránených 
vonkajších priestorov, výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály závodov 

deň 70 70 70 - 70 
večer 70 70 70 - 70 

noc 70 70 70 95 70 
Poznámky k tabuľke: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. 
b)  Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c)  Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené 
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d)  Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania 
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o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zásahy do území začlenených do systému NATURA 2000 – chránených 
vtáčích území  a biotopov európskeho a národného významu sú opísané a hodnotené v samostatnej časti za touto kapitolou. 

Nepriaznivé vplyvy na biotu a krajinu, ktoré sa prejavia pri realizácii stavebných objektov všetkých etáp (úsekov) 
navrhovaných komunikácií možno charakterizovať nasledujúco: 

• priamou likvidáciou biotopov pri terénnych úpravách, 
• zásahmi a ovplyvnením funkcie biotopov, 
• vytvorením resp. posilnením bariéry telesom komunikácie v migračnom koridore fauny, 
• hluk, exhaláty, posypové látky na biotopy v blízkosti posudzovaných úsekov diaľnice a rýchlostných ciest. 

Vplyv výstavby a prevádzky pozemných komunikácií na vlastnosti ekosystémov sa prejavuje predovšetkým: 

• kontamináciou pôdy  
• kontamináciou drevín imisiami  
• poškodzovaním drevín (porastov) uvoľňovaním imisií dopravnými a stavebnými prostriedkami a to buď mechanicky 

pôsobiacimi imisiami (prach) alebo plynnými imisiami.  Imisie pôsobiace mechanicky (prach) sú pre dreviny menej 
škodlivé ako plynné a budú dominovať hlavne počas výstavby. Navrstvením prachu na asimilačný orgán sa 
obmedzí, prípadne zamedzí transpirácia. Pletivá atakovaných orgánov sa prehrievajú a začiatočné príznaky sa 
prejavujú depigmentáciou zelených častí dreviny, ktoré postupne prechádzajú do nekróz. 

Plynné imisie priamo poškodzujú bunky v pletivách, účinkom imisií  sa rozkladá chlorofyl. Začiatočnými príznakmi napadnutia 
drevín sú svetlejšie chlorotické škvrny na listoch, ktoré neskoršie hnednú. Pri sústavnom pôsobení imisií sú zraniteľnejšie a teda aj 
výraznejšie poškodené viacročné orgány než jednoročné orgány. Asimilačné orgány ihličnanov preto výraznejšie prezrádzajú 
chronický vplyv imisií než listy listnatých drevín, ktoré sa obnovujú každý rok. 

Priame nepriaznivé  vplyvy v etape výstavby pre všetky hodnotené úseky (etapy): 

• likvidácia časti brehových porastov a sprievodnej vegetácie vodných tokov (aj umelo vytvorených kanálov) a ich 
fragmentácia v mieste križovania s trasou komunikácie, 

• likvidácia časti lúk a pasienkov a ich fragmentácia, 
• likvidácia časti močiarnych spoločenstiev, 
• likvidácia remízok, skupín stromov a kriačin v poľnohospodárskej krajine, 
• likvidácia časti strží a ich fragmentácia, 
• strata reprodukčných a potravných miest, 
• mechanické poškodzovanie jednotlivých častí ekosystémov, 
• vytvorenie dočasných a trvalých nových biotopov. 

Vplyvy na vegetáciu a živočíšstvo počas výstavby sa najviac prejavuje likvidáciou rastlinných biotopov v trase 
projektovaného úseku komunikácie, ktoré sú zároveň miestami existencie mnohých skupín živočíchov. Počas výstavby bude navyše 
dochádzať k rušeniu  živočíchov stavebným ruchom, hlukom z premávky stavebnej techniky a zvýšenými imisiami znečisťujúcich látok. 
Ako všetky podobné líniové stavby, budú predstavovať aj navrhované komunikácie trvalý negatívny zásah do životného prostredia 
živočíchov. Bude predstavovať nielen migračnú bariéru, ale zároveň miesto zvýšenej miery kolízií s dopravnými prostriedkami. Počet 
kolízií v prípade nezabezpečených cestných komunikácií môže byť prekvapivo vysoký a neobmedzuje sa len na veľké živočíchy 
(napríklad párnokopytníky), ale postihuje aj vzácne alebo aj rôzne malé druhy, napríklad netopiere. 

Nepriame  vplyvy počas prevádzky pre všetky hodnotené úseky (etapy), pri zvýšenej premávke motorových vozidiel na 
navrhovaných komunikáciách môže dôjsť k: 

• zvýšenej koncentrácii znečisťujúcich látok zo splodín spaľovania v motoroch v rastlinách a vďaka kumulácii v 
potravinovom reťazci aj  v živočíchoch, 

• zmene vodného režimu niektorých biotopov s trvalými následkami t.j. vznik vlhkých terénnych depresií po oboch 
stranách komunikácie,  

• sukcesii halofytných botanických druhov v bezprostrednom okolí komunikácie, v dôsledku splachovania 
posypového materiálu, 
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• šíreniu nepôvodných (inváznych) druhov pozdĺž krajnice komunikácie, 
• vytvorenie migračnej bariéry 
• ovplyvnenie správania sa živočíchov hlukom z dopravy, 
• ovplyvneniu biorytmov nočných živočíchov pôsobením svetiel z áut a prípadných celonočne osvetlených 

reklamných plôch pri komunikácii, 
• kolízii so živočíchmi na miestnych migračných koridoroch naprieč územím. 
• poškodeniu vegetácie vplyvom tlaku vzduchu, 

Nepriama kontaminácia sa uskutočňuje škodlivinami, ktoré sa dostávajú do pôdy. Spôsob a intenzita poškodzovania drevín 
(porastov) imisiami závisí od druhu a koncentrácie škodliviny, od času pôsobenia, od vlastností pôdy, od poveternostnej situácie, od 
druhových vlastností drevín – ich citlivosti na účinky imisií a pri porastoch od ich štruktúry. 

Vplyv  vlastností stanovíšť na ohrozenosť porastov imisiami má predovšetkým konfigurácia terénu, exponovanosť porastov 
proti vetrom a vlastnosti pôdy (ovplyvňujú fyziologický stav drevín). V súčasnosti sú už pozorovateľné poškodenia na spodných 
častiach drevín rastúcich okolo komunikácií, kde zimný chemický posyp sa pri prejazde motorových vozidiel dostáva do aerosolu a 
rozptyľuje sa do okolia komunikácie, pričom zasahuje okolité dreviny. 

Negatívny vplyv exhalátov z motorových vozidiel sa prejavuje na genetickej úrovni. Používanie zimných posypových solí 
spôsobuje zmenu pH pôdy smerom k alkalite a zvýšenú koncentráciu chloridov. Zasolenie je významným faktorom obmedzujúcim 
existenciu citlivých druhov. 

Medzi látky, ktoré vo väčšom množstve kontaminujú  pôdy a vegetácia na ne citlivo reaguje, patria zimné posypové soli. Na 
tento účel sa používajú soli na báze anorganických zlúčenín, väčšinou chlorid sodný alebo chlorid vápenatý, menej často organické 
látky (močovina). Dnes sa priemyselne  vyrábajú špeciálne zimné posypové soli s antikoróznymi účinkami. Po dlhotrvajúcej zime sa 
napriek značnej rozpustnosti aplikovaných solí zvyšuje ich koncentrácia v pôdach. Aj keď sa v priebehu leta časť solí vyplaví, 
zaznamenal sa na krajniciach ich celkový nárast. Nadbytok sodíka, ale najmä  chloridov, spôsobuje nepriaznivú bilanciu živín v 
pôdnom roztoku. Znižuje sa obsah vápnika, draslíka a fosforu. Väčšine rastlín škodia vysoké koncentrácie solí v pôde. Tvoria sa 
nekrózy na okrajoch listov, listy predčasne opadávajú. 

Doprava môže hrať špeciálnu úlohu pri rozširovaní rastlín. Preprava tovaru, osôb a zvierat poskytuje celú škálu možností 
presunu semien a plodov pozemnými a riečnymi komunikáciami. Diaspóry sa môžu nachádzať na povrchu alebo vo vnútri dopravných 
prostriedkov, tvoriť prímes v tovare, obalových a tesniacich materiáloch, na odevoch ľudí, či v srsti prepravovaných zvierat. 
Najčastejšie sú to ruderálne alebo burinové druhy, t.j.tie, ktoré najviac prichádzajú do styku s prepravovaným objektom a dopravnými 
prostriedkami. 

Súčasnú krajinnú štruktúru záujmového územia (pre všetky etapy posudzovaných komunikácií) možno charakterizovať ako 
priemyselno-poľnohospodársku krajinu tvorenú dvomi základnými subtypmi – industriálno-urbanizovanou krajinou s výraznou 
kumuláciou antropogénnych prvkov a poľnohospodárskou krajinou charakteru vidieckej sídelnej štruktúry s prevahou ornej pôdy. 
Pôvodný charakter, významný z hľadiska štruktúry krajiny, majú lesné celky Lysá stráž, Bykoš a Sosienky.  

Z hľadiska socioekonomickej štruktúry ide o ekonomicky veľmi vyspelý priemyselno-poľnohospodársky región tvoriaci 
kultúrnohistorické a administratívne jadro východného Slovenska. Región patrí medzi najviac zaťažené oblasti Slovenska s výrazným 
narušením zložiek životného prostredia v dôsledku negatívnych vplyvov priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, ako je znečistenie 
ovzdušia, kontaminácia pôd, poškodenie vegetácie, znečistenie vôd, zvýšená hlučnosť a pod. 

Z hľadiska štruktúry a využívania krajiny realizáciou navrhovaných stavieb dôjde k zmene prvkov využitia zeme v dôsledku 
umiestnenia stavby cesty v priestore. Pribudne ďalší technický prvok v priestore v neprospech prírodného prostredia a menšej miere aj 
poľnohospodárskych pôd. Výstavba veľkých mostných objektov preklenujúcich údolia, mimoúrovňové križovatky, hlboké zárezy, 
prípadne vysoké násypy, protihlukové steny, zárubné a oporné múry výrazne zmenia scenériu krajiny. Začlenenie technického diela 
do okolitej prírodnej krajiny vhodným architektonickým riešením, vegetačnými úpravami a pod. môže zmierniť nepriaznivý dojem, ale v 
každom prípade bude odlišný od prírodného charakteru pôvodnej krajiny. 
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6.8 Zásah do prvkov územného systému ekologickej stability 

Prvky ekologickej stability sú priestorovo a štruktúrne navzájom prepojené systémy, ktoré zaisťujú územné podmienky 
trvalého zachovania druhovej rozmanitosti genofondu. Základ tvoria biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, 
regionálneho a lokálneho významu. 

Vo všetkých posudzovaných etapách (úsekoch) sa v dotknutom území nachádzajú tieto prvky územného systému 
ekologickej stability: 

- Nadregionálne biocentrum (Nrbc) 
- Nadregionálny biokoridor (Nrbk) 
- Regionálne biocentrum (Rbc) 
- Regionálny biokoridor (Rbk) 
- Lokálne biocentrum (Lbc) 
- Lokálny biokoridor (Lbk) 
- Genofondovo významné plochy  
- Ekologicky významné segmenty 

Rozsah a charakter vplyvov počas výstavby komunikácie závisí od veľkosti a priestorového usporiadania konkrétneho prvku 
ÚSES v nadväznosti na lokalizáciu stavebných prác, ich povahu a plošný rozsah. Napríklad iná kvalita zásahu sa predpokladá pri 
pretínaní úzkeho líniového biokoridoru (malý vodný tok), iná pri prekonávaní veľkého vodného toku, iná pri pretínaní biocentra, ale 
rozdielne u malého, resp. veľkého biocentra a pod. Rozhodujúcim faktorom posúdenia vplyvov sú prírodné, resp. ochranárske kvality 
konkrétneho prvku ÚSES, ktorý je zároveň obvykle aj vymedzeným segmentom krajiny. 

Na posudzovaných trasách navrhovaných komunikácií rýchlostných ciest a diaľnice dôjde pri jej výstavbe k poškodeniu 
prvkov ÚSES rôznej povahy. 

Nepriaznivé vplyvy navrhovaných komunikácií na prvky územného systému ekologickej stability pre všetky hodnotené etapy 
(úseky) možno sumárne hodnotiť nasledujúco: 

• z hľadiska ochrany biodiverzity dôjde pri realizácii stavby k zásahu do biotopov a prvkov územného systému 
ekologickej stability, ktoré sa v trase nachádzajú, 

• dôjde k fragmentácii biotopov a prvkov územného systému ekologickej stability a tým aj k zniženiu ekologickej 
stability územia, 

• narušia sa migračné koridory v dotknutom území, 
• telesom komunikácie sa vytvorí bariéra, 
• v krajine sa narušia alebo zlikvidujú prvky, ktoré udržujú a posilňujú súčasnú elkologickú stabilitu územia (lesné 

komplexy, brehové porasty so sprievodnou vegetáciou vodných tokov, lúky a pasienky, mokrade, remízky a 
skupiny drevín v poľnohospodárskej krajine, 

• priamymi zásahmi budú ovplyvnené genofondové plochy v trase komunikácií. 

Nepriaznivé vplyvy počas prevádzky  pre všetky hodnotené etapy (úseky)                    

Počas štandardnej prevádzky sa počíta s pomerne veľkou intenzitou premávky motorových vozidiel na posudzovaných 
komunikáciách. Zvýšená premávka bude znamenať zvýšenú koncentráciu exhalátov, vytváranie aerosólov, t.j. môže dochádzať ku 
kumulácii toxických látok v tkanivách organizmov, k znižovaniu fotosyntézy. Posypové soli zabraňujúce primrznutiu snehu a ľadu k 
vozovke nepriaznivo ovplyvnia hlavne vegetáciu (odumieranie stromov, nástup halofytných druhov). Tlak rozrážaného vzduchu 
(hlavne viactonážnymi autami) spôsobí mechanické poškodenie listov na stromoch, listov tráv a bylín. V noci používané svetlá 
prerušovaním tmy ovplyvnia  živočíchy s nočnou aktivitou. Hluk z dopravy bude mať vplyv hlavne na živočíchy (ich správanie). 

Samotná rýchlostná cesta a diaľnica ako technický prvok v krajine  a veľká frekvencia áut na ceste sa stávajú významnou 
migračnou bariérou pre mnohé druhy živočíchov. Niektoré druhy nebudú schopné ďalej migrovať a  pre  niektoré druhy sa migrácia 
sťaží a  na miestach stretu cesty a migračnej trasy živočíchov bude dochádzať ku kolíziám, ktoré spravidla končia usmrtením 
živočíchov.  Pokiaľ bude komunikácia oplotená bariérový efekt sa výrazne zosilní, i keď na druhej strane riziko kolízií živočíchov s 
motorovými vozidlami na ceste sa minimalizuje.  
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Zmeny v záujmovom území spojené s výstavbou posudzovaných komunikácií (likvidácia časti biotopov a ich fragmentácia, 
strata miest vhodných na reprodukciu a získavanie potravy, zmena stanovištných pomerov) budú doznievať počas ich  prevádzky  a 
ovplyvnia populácie jednotlivých druhov (hustota populácií, izolovanosť, zánik). 

Nepriamo môžu byť počas prevádzky ovplyvnené významné biotopy nachádzajúce sa v blízkosti trasy nástupom halofytných 
druhov a odumieraním drevín (ako dôsledok používania posypových solí – hlavne biotopy nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti 
komunikácie) a rozširovaním nepôvodných, cudzokrajných rastlín (ako dôsledok jednak ich priameho použitia pri výsadbe zelene 
pozdĺž komunikácie a jednak ich priameho nekontrolovateľného šírenia v krajine). 

6.9 Vplyv na obyvateľstvo a jeho zdravie 

Pozitívne vplyvy navrhovaných stavieb pozemných komunikácií sú posudzované z dvoch hľadísk – v užšom zmysle k 
životnému prostrediu dotknutého územia stavby a v širšom zmysle k životnému prostrediu regiónu a Slovenskej republiky.  

Pozitívne vplyvy sa preukážu predovšetkým v etape prevádzky cesty, príp. sa prejavia v neštandardných situáciách, na ktoré 
je diaľnica a rýchlostná cesta svojím vybavením navrhovaná a pripravená na zvládnutie takýchto situácií s minimálnym negatívnym  
dopadom na životné prostredie. 

• pozitívne vplyvy posudzovaných stavieb na životné prostredie záujmového územia  možno súhrnne 
charakterizovať skutočnosťou, že ide o stavby spájajúce dva veľké urbanizované celky v priestore značne 
antropicky poznačenom a zmenenom,  

• stavba diaľnice a rýchlostnej cesty prináša nadštandardné riešenie dopravného systému regiónu s dôsledkami, 
ktoré sa prejavia vo zvýšení bezpečnosti dopravy, znížení nákladov na prepravu, zvýšení úspory času a 
pohonných hmôt a znížení opotrebovania vozidiel oproti súčasnému stavu, 

• prepojenie hodnotených úsekov diaľnice a rýchlostnej cesty na regionálnu cestnú sieť, vrátane miestnych a 
mestských komunikačných systémov dotknutých sídiel  umožňuje výrazne lepšie podmienky pre sprístupnenie 
územia, 

• výstavba posudzovaných úsekov diaľnice a rýchlostnej cesty má pozitívny účinok na rozvoj a reštrukturalizáciu 
využitia územia, rozvoj zón služieb a celkové zvýšenie ekonomickej atraktivity  sídiel, 

• prerozdelenie dopravy odklonom tranzitu na diaľnicu a rýchlostné cesty významne odľahčí dopravné trasy v 
zastavanom území, predĺži obdobie ich kapacitného naplnenia, zvýši komfort užívateľov ciest, zlepší hlukové a 
exhalačné pomery v okolí ciest v zastavanom území, 

• pozitívne vplyvy stavby v širšom regionálnom a medzinárodnom kontexte -  napojenie dotknutého územia na 
európske dopravné koridory má nepopierateľný pozitívny vplyv aj na rozvoj ekonomiky regiónu a celej republiky.  

Z hľadiska vplyvov navrhovanej komunikácie na dopravné podmienky dotknutého územia  sa tieto prejavia predovšetkým v 
rámci národohospodárskych prínosov dopravy, ktoré spočívajú vo vytvorení podmienok pre harmonický a vyvážený rozvoj celého 
územia Slovenska tak, aby sa znižovali rozdiely medzi úrovňami jednotlivých regiónov a podporoval sa ich hospodársky a sociálny 
rozvoj. Národohospodárske prínosy dopravy možno charakterizovať v dvoch kategóriách, a to ako prínosy dopravnej infraštruktúry a 
prínosy v prepravných výkonoch.  

Skúsenosti z posledného obdobia potvrdzujú, že záujem zahraničných investorov o investovanie na Slovensku je  
podmienený predovšetkým dobrou infraštruktúrou v území, pretože zdroje surovín, materiálov a odbornej pracovnej sily  v republike sú 
primerané a perspektívne. 

Priame pozitívne vplyvy na obyvateľstvo 

• Priame vplyvy sa dotýkajú predovšetkým užívateľov komunikácií a zahrňujú: 
• zníženie nehodovosti, úsporu času, úsporu energie (pohonných hmôt), zníženie opotrebenia vozidiel. 
• Priame vplyvy dotýkajúce sa obyvateľov dotknutých území zahrňujú 

Zvýšenie počtu pracovných príležitostí, zlepšenie podmienok životného prostredia, pohody a kvality života (hluk, exhalácie) 
pre obyvateľov žijúcich pozdĺž jestvujúcich preťažených komunikácií, zvýšenie ekonomickej sily územia vytváraním obchodných a 
priemyselných zón, zvýšenie ekonomickej hodnoty sídiel vplyvom zlepšenej dopravnej dostupnosti, zlepšenie prístupnosti územia pre 
cestovný ruch a oddych obyvateľov, oživenie stavebnej činnosti pri výstavbe komunikácie a údržbe počas prevádzky.  
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Medzi priame vplyvy, ktoré bezprostredne pôsobia na ľudskú populáciu ale aj všetky zložky životného prostredia patrí 
dopravná nehodovosť. Počet a výskyt dopravných nehôd výrazne ovplyvňuje kvalita dopravnej infraštruktúry. Dopravná nehodovosť 
na extravilánových úsekoch je spojená predovšetkým s automobilovou dopravou, v intravilánoch má výrazný podiel aj pešia doprava. 
Jej dôsledky na ľudí sú následkom bezprostredného poškodenia ich zdravia priame a prostredníctvom materiálnych škôd i nepriame. 
Zníženie dopravnej nehodovosti je významným prínosom posudzovaných stavieb navrhovaných komunikácií. 

Nepriame vplyvy sa prejavia pri realizácii posudzovaných úsekov diaľnice a rýchlostných ciest napríklad: 

• zvýšenie poznania historickej hodnoty a kvality dotknutého územia tým, že v rámci prípravy územia na výstavbu sa 
uskutoční archeologický prieskum, zistia, resp. sa potvrdia a zdokumentujú archeologické nálezy, na ktorých 
výskum by za iných okolností sa pravdepodobne nenašli finančné prostriedky, 

• zvýši sa bezpečnosť územia tým, že sa v rámci prípravy územia na výstavbu  vykoná pyrotechnický prieskum, 
pretože v záujmovom území posudzovaných úsekov diaľnice a rýchlostných ciest z minulosti je veľmi rozsiahly 
počet nálezov munície, ktorá bude pred začatím stavebných prác odstránená a zničená. 

• Pozitívny vplyv na poľnohospodársku, ale najmä na priemyselnú výrobu vytvorením kvalitnejších podmienok 
dopravy a lepšieho prístupu do riešeného územia, čím sa  podporia ekonomické aktivity územia. 

Etapa výstavby je obdobie, kedy sa prejavia nepriaznivé vplyvy na obyvateľstve dotknutých sídiel spojené s realizáciou 
posudzovaných stavieb.  

• Obdobie výstavby je spojené s dočasným nepriaznivým vplyvom na pohodu a kvalitu života obyvateľov v 
dotknutých sídlach, v súvislosti so stavebným ruchom a obmedzovaním dopravy.  

• V etape výstavby cesty sa nepriaznivé vplyvy na obyvateľstvo prejavujú zvýšeným hlukom v dôsledku prejazdov 
nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov, tvorbou emisií (hlavne prašnosťou). Vplyv je zmierniteľný 
vhodnou organizáciou stavebnej činnosti, prípadne aj vylúčením stavebnej dopravy zo sídiel.   

• V etape výstavby ide o priame vplyvy dočasné, územne a priestorovo obmedzené, s nízkou mierou rizika s 
čiastočnou možnosťou prevencie a eliminácie. 

• Výhodou posudzovaných úsekov cestných stavieb je, že sa budú realizovať prakticky výlučne mimo zastavaného 
územia miest a obcí.  

• Určitým nedostatkom sú prístupy na stavenisko, ktoré nie možné zabezpečiť bez využitia existujúcich ciest I., II. a 
III. triedy ako aj účelových komunikácií a poľných ciest.  

• Vplyvy na rekreáciu a cestovný ruch - navrhované komunikácie budú mať negatívny vplyv na rozvoj individuálnych 
rekreačných aktivít (chalupárčenie, záhradkári) vzhľadom na súčasné využívanie dotknutého územia touto formou 
rekreácie. Na druhej strane vybudovaním komfortnej cesty, by sa územie viac sprístupnilo pre cestovný ruch 
(turizmus, cykloturistika, zimné aktivity) aj s využitím prípadných agroturistických aktivít – čo je pozitívny vplyv.   

Zdravotné riziká 

Škodliviny zo spaľovacích motorov ako aj prach z povrchu vozoviek rozvirovaný dopravou poškodzujú najmä dýchacie cesty 
človeka (akútne, chronické poškodenie), pri dlhodobom pôsobení môžu spôsobovať i celkové ochorenie organizmu (krvotvroba, 
imunitný systém, znižovanie odolnosti proti chorobám, spomalený vývoj detí) a tzv. neskoré následky (nádorové ochorenia, vrodené 
vývojové chyby). Tieto škodliviny spolu s ďalšími škodlivinami kontaminujúcimi prostredie pri haváriách môžu kontaminovať aj pôdu, 
vodu ( najmä zdroje pitnej a minerálnej vody) pozdĺž trás cestnej dopravy, čím sa môže miera bionegatívneho pôsobenia zo 
znečisťovaného vzduchu rozširovať a zvyšovať. 

Oxidy dusíka a prchavé organické látky z automobilových emisií sa v letnom období významnou mierou podieľajú na tvorbe 
prízemného ozónu a ďalších zložiek oxidačného (letného) smogu. Účinky jednotlivých škodlivín na zdravie človeka sú veľmi rozdielne 
a závisia jednak od koncentrácie vdychovaných látok, ďalej od doby expozície a od zloženia exponovanej populácie: 

• koncentráciu škodlivín ovplyvňuje množstvo emisií (v závislosti od frekvencie a zloženia dopravného prúdu a 
kvality pohonných látok), ďalej vzdialenosť od zdrojov škodlivín (t.j.od komunikácie) a výrazne závisí aj od 
konfigurácie terénu (napr.obostavanosti komunikácií) a meteorologických faktorov v sledovanej lokalite, 

• z hľadiska doby expozície je významný najmä profesionálny pobyt na komunikáciách - u vodičov z povolania, 
dopravnej polície a pod. Vzhľadom na pomerne rýchly rozptyl  škodlivín sa nezisťovali zdravotne významné 
hodnoty v budovách a vo vzdialenosti viacerých metrov od nich. Nie je však možné vylúčiť pôsobenie týchto 
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škodlivín na obyvateľov pri dlhodobom (celoživotnom) pobyte v lokalitách pri frekventovaných dopravných 
stavbách so zlými rozptylovými podmienkami. Rizikové je tiež akútne zhoršenie situácie vplyvom havarijnej zmeny 
dopravného prúdu (zníženie alebo zablokovanie prejazdnosti) alebo smogovej situácie na meteorologickom 
podklade, najmä pre rizikové skupiny populácie. Na škodliviny z automobilových emisií sú najcitlivejší alergici, 
osoby s ochorením dýchacieho systému, starí občania, malé deti a tehotné ženy. Tieto populačné skupiny by mali 
byť pred nimi chránené. 

 

Z tohto hľadiska pri porovnaní navrhovaného riešenia výstavby posudzovaných úsekov diaľnice a rýchlostných ciest s 
nulovým variantom (súčasný stav, kedy dopravné trasy a tranzit bez výnimky sa uskutočňuje výlučne cez intravilány dotknutých sídiel 
v husto zastavanom území) je ich realizácia výrazným pozitívnym prínosom k zdravším životným podmienkam obyvateľov dotknutých 
sídiel. 

Znečistenie ovzdušia emisiami z dopravy 

Z výsledkov výpočtu znečistenia ovzdušia v rozptylových štúdiách k jednotlivým úsekom posudzovaných komunikácií 
vyplýva, že obyvatelia v okolí týchto nových dopravných trás diaľnice a rýchlostných ciest  R2 a R4 nebudú ovplyvňovaní nadmernými 
imisiami z dopravy na tejto komunikácii po uvedení rýchlostnej cesty do prevádzky, ani v ďalšom výhľadovom období. Pokiaľ by sa 
stavba týchto komunikácií nerealizovala, vo výhľadovom období v najviac zaťažených úsekoch prieťahu cesty I/50 mestom Košice a 
ciest l/18 a l/68 cez Prešov, s intenzitou okolo 45 000 vozidiel denne by dosahovala vypočítaná maximálna koncentrácia NO2 403 
µg/m3, čo je hodnota viac ako dvojnásobne prekračujúca povolený limit.  

Hluk 

Posúdenie hlukového zaťaženia záujmového územia navrhovaných trás diaľnice a  rýchlostných ciest R2 a R4 vykonané 
hlukovou štúdiou preukázalo a merania v teréne to potvrdili, že už v súčasnosti na jestvujúcich komunikáciách hlavných dopravných 
ťahov cez mestá Košice a Prešov sú prekračované povolené hygienické limity na ochranu obyvateľstva pred hlukom vo vonkajšom 
prostredí. Modelovými výpočtami bolo preukázané, že realizáciou protihlukových opatrení sa úroveň hluku od dopravy na 
posudzovaných úsekoch diaľnice a rýchlostných ciest R2 a R4 dostáva na úroveň v zmysle legislatívy a prevádzka na nej nebude mať 
nepriaznivý vplyv na zdravie dotknutého obyvateľstva. 

 Vibrácie 

Podľa skúseností z výstavby a prevádzky ciest a diaľnic, vibrácie nepredstavujú z hľadiska zdravotných rizík významný 
faktor. Tento vplyv možno vzhľadom na jeho vzdialenosť vedenia trasy od obytnej zástavby zanedbať. 

Dopravná nehodovosť 

Medzi ciele výstavby posudzovanej komunikácie je potrebné zaradiť i zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie, ktorá v 
danom prípade súvisí s odklonením dopravy mimo sídiel, kde je vysokým rizikom dopravnej nehodovosti pešia doprava. Pri hodnotení 
prevádzkovania novej cestnej komunikácie z hľadiska dopravnej nehodovosti vychádzame z predpokladu, že stiahnutie automobilovej 
dopravy z ciest z intravilánu sídiel na nové komunikácie vedené mimo zastavaného územia je pozitívnym faktorom. V zjednodušenom 
postupe je možné očakávať, že zníženie intenzity automobilovej dopravy v zastavanej časti obcí vytvorí podmienky pre bezpečnejšiu 
automobilovú a pešiu premávku v intravilánoch dotknutých sídiel. Z tohto pohľadu je smerodajným kritériom podiel zostatkovej dopravy 
na pôvodnej komunikácii. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru a druhu práce, jedná sa o náročné stavby s početnými 
mostnými objektmi, tunelmi, pričom bude vzhľadom na morfologické a klimatické podmienky potrebné používať ťažké mechanizmy a 
zariadenia. V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov, čím sa zvýšia množstvá hluku, 
vibrácií, prachu a emisií z dopravy.  

Stavebné činnosti však nebudú mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľov, pretože stavba je lokalizovaná mimo 
intravilánov dotknutých sídiel, okrem toho vplyvy budú len dočasné. Dôkladnou organizáciou práce je možné tieto riziká ešte 
minimalizovať. Priame zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby ako pracovné riziká len v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. 
Jedná sa predovšetkým o nebezpečenstvo úrazu pri doprave a manipulácii s materiálom, pri stavebných, najmä výškových prácach, 
pri práci s elektrickými zariadeniami, a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad ochrany 
zdravia pri práci. Počas výstavby sa predpokladá zvýšená produkcia exhalátov znečisťujúcich ovzdušie z premávky ťažkých 
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nákladných automobilov a prašnosti pri výstavbe cesty a to vplyvy vyplývajúce z pohybu dopravných a stavebných mechanizmov v 
okolí stavebných dvoroch, po prístupových komunikáciách, dovozom zeminy do násypov medzi zdrojmi násypového materiálu a 
stavbou, pri zásobovaní stavby potrebnými technologickými prvkami, pri samotnej výstavbe komunikácie, mostov a podobne. Pre 
prístupové a obslužné komunikácie sa v maximálnej miere budú využívať existujúce poľné cesty a vlastná stavba. Prejazdy 
dopravných a stavebných mechanizmov cez obývané územie dotknutých obcí budú obmedzené v čo v najväčšej miere. Ale aj tak sa 
nedajú vylúčiť mierne vplyvy na obyvateľov pri výstavbe činnosti tak veľkého rozsahu v danom území. Obyvateľstvo tak bude dočasne, 
krátkodobo a nepravidelne vystavené predovšetkým zvýšenému hluku, prašnosti a tiež stresu. Uvedené vplyvy budú negatívne vplyvy 
mierneho rozsahu, lokálne, eliminované dostupnými prostriedkami s minimálnym rozdielom voči súčasnému stavu, dočasné, 
nepravidelné a narušia kvalitu a pohodu života obyvateľov dotknutých obcí počas výstavby. Riziko počas prevádzky podľa charakteru 
navrhovanej činnosti predstavuje ovplyvnenie obyvateľov produkciou hluku a emisií. Podľa hlukových štúdií nebudú pri prevádzke 
posudzovaných úsekov diaľnice a rýchlostných ciest R2 a R4 prekročené povolené hygienické limity hluku, pretože trasa je v 
dostatočnej vzdialenosti od sídiel a v miestach, kde by mohlo dôjsť k prekročeniu prípustných hodnôt, sú navrhnuté protihlukové steny. 
Z exhalačných štúdií vyplýva, že vypočítané hodnoty koncentrácie SO2, PM2, NO2, C6 H6 v ovzduší vo výhľadovom období 
nepresiahli limitné hodnoty. 

Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti 

Tento vplyv bol hodnotený ako nepriamy, pozitívny, mierny a lokálny trvalý, nakoľko realizáciou uvedenej stavby dôjde k 
prerozdeleniu dopravného zaťaženia a následne k výraznému zlepšeniu. Pozitívne sociálno-ekonomické vplyvy sa prejavia vo zvýšení 
bezpečnosti, plynulosti premávky v poklese cestovného času užívateľov, úsporami v prevádzkových nákladov vozidiel, ale aj úsporou 
nákladov za opravy vozidiel, hodnotíme ako pozitívne, trvalé, významné. Prejavia sa u užívateľov ciest, ktorí sa presunú na novú 
komunikáciu, ale aj tých, ktorí zostanú na pôvodnej komunikácii. Úspory prevádzkových nákladov sú prínosy pre užívateľov ciest, 
ktoré sú dosiahnuté zvýšením kvality trasy, ktorá by mala priaznivo vplývať na plynulosť dopravy. K zlepšeniu kvality života dôjde aj u 
obyvateľov dotknutých sídiel – prerozdelením dopravného prúdu medzi diaľnicu alebo rýchlostnú cestu (tranzit) a pôvodnú 
komunikáciu (dopravná obsluha územia) sa výrazne zníži dopravná intenzita v intravilánoch dotknutých sídiel, zvýši sa bezpečnosť 
obyvateľov, znížia sa adekvátne negatívne vplyvy z dopravy – hluk a emisie. V nepatrnej miere a krátkodobo navrhovaná činnosť 
priaznivo ovplyvní zamestnanosť a podnikateľské aktivity v dotknutých obciach, najmä počas výstavby, nepriaznivo však ovplyvní 
miestnych podnikateľov v poľnohospodárskej výrobe. Bude potrebné kompenzovať čiastočne zníženú produkciu výroby 
poľnohospodárskych podnikov v dotknutom území. 

Narušenie pohody a kvality života. 

K narušeniu pohody a kvality života obyvateľov dotknutých obcí bude dochádzať počas výstavby uvedenej komunikácie 
nielen už uvedenou zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou, ale aj zvýšenou premávkou staveniskovej dopravy po prístupových cestách, 
prípadné narušenie rekreačného vyžitia (rekreácia - odpočinok, záhradkárstvo, poľovníctvo). Tieto vplyvy sú priame, negatívne, 
dočasné mierne až stredné, lokálne. Narušenie pohody a kvality života počas prevádzky môže predstavovať u obyvateľov obcí 
nachádzajúcich sa v dohľade navrhovaných úsekov komunikácií v blízkosti obytného územia narušenie prirodzenej estetiky 
pôvodného krajinného prostredia stavbou nového technického prvku v krajine. Vizuálny faktor pohody je výrazne subjektívnou 
kategóriou, ktorú väčšina obyvateľstva vníma rozdielne. Najväčší vizuálny vplyv v krajine, oproti nulovému stavu, budú mať mosty a 
násypy. V dobe prevádzky dôjde u obyvateľov dotknutých sídiel okolo terajšej cesty I/50 k zlepšeniu pohody a kvality života 
prerozdelením súčasnej dopravy na novú navrhovanú rýchlostnú cestu, zvýšením bezpečnosti premávky, znížením hluku, vibrácii a 
emisii z cestnej dopravy. 

Vplyvy na poľnohospodárstvo 

Negatívne vplyvy výstavby navrhovanej činnosti sa na poľnohospodársku výrobu prejavia v dôsledku využitia - záberu 
niektorých plôch poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci plôch potrebných na výstavbu cesty ako aj 
dočasného záberu na manipulačné plochy, stavebné dvory, skládky materiálov a pod., ktoré budú situované hlavne vedľa významných 
objektov stavby ako sú mostné objekty a križovatky. 

Prevádzkou cesty dôjde k trvalému zvýšeniu negatívneho vplyvu na poľnohospodárske využívanie krajiny v priestoroch PPF, 
ktorý vyplýva z väčšieho záberu plôch. Nepriamymi negatívnymi vplyvmi na poľnohospodársku výrobu je aj zníženie kvality 
poľnohospodárskych pasienkov v blízkosti ciest vplyvom exhalátov z dopravy. 
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Navrhovaná činnosť významne ovplyvní existujúcu sieť poľných ciest, pričom je potrebné tieto identifikovať a zabezpečiť 
prístup na všetky pozemky aj počas výstavby. 

Vplyv na lesné hospodárstvo 

Trasa niektorých posudzovaných úsekov je navrhnutá aj cez lesné pozemky, čím dôjde k trvalému záberu a zníženiu výmery 
LPF, čím sa znížia podmienky pre lesné hospodárstvo 

Vplyvy na dopravu 

Počas výstavby bezprostredným negatívnym vplyvom na cestnú dopravu v území budú obmedzenia a spomalenie dopravy 
na jestvujúcich komunikáciách, ktoré budú využívané pre odvoz a dovoz materiálov zo stavby. Počas prevádzky možno konštatovať 
prevahu pozitívnych vplyvov tým, že dôjde podstatnému zníženiu intenzity dopravy na jestvujúcej dotknutej cestnej sieti. 

Vplyvy na priemysel a služby 

Realizácia navrhovaného zámeru bude mať nepriamo pozitívny vplyv na celkový rozvoj regiónu, vrátane priemyselnej 
výroby, vďaka lepšej dopravnej dostupnosti. 

6.10 Zásah do biotopov a území chránených systémom NATURA 2000 

Na základe metodiky bola najprv identifikovaná možnosť ovplyvnenia územia sústavy NATURA 2000, ďalej možnosť 
ovplyvnenia jednotlivých predmetov ochrany v dotknutých územiach sústavy NATURA 2000, vplyvy stavby na jednotlivé predmety 
ochrany a napokon bola vyhodnotená miera významnosti identifikovaných vplyvov. Významnosť vplyvu bola vyhodnotená slovne, v 
tabuľkách číselne.  

Za riešené územie pre posúdenie boli považované plochy trvalých aj dočasných záberov všetkých objektov stavieb a 
dotknuté územia sústavy NATURA 2000. Hodnotenie sa koncentrovalo na priamo dotknuté ÚEV a CHVÚ.  

Charakteristika významnosti vplyvu hodnota vplyvu  popis významnosti vplyvu 

významný negatívny vplyv                                     - 2                    Negatívny vplyv podľa čl.  6.3 smernice o biotopoch. 

Vylučuje realizáciu zámeru (resp. realizácia len v určitých prípadoch). Významný rušivý až likvidačný vplyv na biotop alebo 
populáciu druhu alebo ich podstatnú časť; významné narušenie ekologických nárokov biotopu alebo druhu. Významný zásah do 
biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu. Vyplýva zo zadania zámeru, nedá sa eliminovať.  

mierne negatívny vplyv                                             -1                Obmedzený, mierny,  nevýznamný negatívny vplyv.  

Nevylučuje realizáciu zámeru. Mierne rušivý vplyv na biotop či populáciu druhu; mierne narušenie ekologických nárokov  
biotopu alebo druhu, okrajový zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja. Možno ho zmierniť alebo vylúčiť navrhnutými 
opatreniami.  

nulový vplyv                                                              0                  Žiadny preukázateľný vplyv  

  



D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce  
Štúdia realizovateľnosti – Sprievodná správa 

91 

 

Tab. 31 Možnosť ovplyvnenia druhov, ktoré sú predmetom ochrany v ÚEV Slanské vrchy 

  

Tab. 32 Možnosť ovplyvnenia druhov, ktoré sú predmetom ochrany v SKUEV0322 Fintické svahy 

 

  

vedecký názov možnosť  
ovplyvnenia 

významnosť  
vplyvu 

charakter vplyvu typ vplyvu 

Aquila heliaca Áno -1 Redukcia potravného biotopu Nepriamy 
Bubo bubo Nie 0  Žiadny 
Ciconia nigra Nie 0  Žiadny 
Aquila pomarina Áno -1 Redukcia potravného biotopu Nepriamy 
Pernis apivorus Nie 0  Žiadny 
Crex crex Nie 0  Žiadny 
Picus canus Nie 0  Žiadny 
Dryocopus martius Nie 0  Žiadny 
Dendrocopos leucotos Nie 0  Žiadny 
Dendrocopos medius Nie 0  Žiadny 
Strix uralensis Nie 0  Žiadny 
Sylvia nisoria Nie 0  Žiadny 
Ficedula parva Nie 0  Žiadny 
Ficedula albicollis Nie 0  Žiadny 
Lanius collurio Nie 0  Žiadny 
Aquila chrysaetos Áno -1 Redukcia potravného biotopu Nepriamy 
Caprimulgus europaeus Nie 0  Žiadny 
Lullula arborea Nie 0  Žiadny 
Bonasa bonasia Nie 0  Žiadny 
Coturnix coturnix Nie 0  Žiadny 
Phoenicurus hoenicurus Nie 0  Žiadny 
Jynx torquilla Nie 0  Žiadny 
Muscicapa striata Nie 0  Žiadny 
Streptopelia turtur Nie 0  Žiadny 
Saxicola torquata Nie 0  Žiadny 
Circaetus gallicus Nie  0  Žiadny 
Alcedo atthis Nie 0  Žiadny 
Galerida cristata Nie 0  Žiadny 
Alauda arvensis Nie 0  Žiadny 
Anthus campestris Nie 0  Žiadny 
Ciconia ciconia Áno -1 Redukcia potravného biotopu Nepriamy 
Dendrocopos syriacus Nie 0  Žiadmy 
Riparia riparia Nie 0  Žiadny 
Hirundo rustica Nie 0  Žiadny 

 

vedecký názov možnosť  
ovplyvnenia 

významnosť  
vplyvu 

charakter vplyvu typ vplyvu 

Bombina variegata Nie 0  Žiadny 
Dryocopus martius Nie 0  Žiadny 
Aquila pomarina Áno -1 Redukcia potravného biotopu Nepriamy 
Pernis apivorus Nie 0  Žiadny 
Bubo bubo Nie 0  Žiadny 
Strix uralensis Nie 0  Žiadny 
Ciconia nigra Nie 0  Žiadny 
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Tab. 33 Možnosť ovplyvnenia druhov, ktoré sú predmetom ochrany v ÚEV Košická Kotlina 

 

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že plánované stavby pravdepodobne nebudú mať výrazný priamy negatívny 
vplyv na priaznivé stavy kritériových druhov chránených vtáčích území Slanské vrchy a Košická Kotlina a chránených území 
Európskeho významu Fintické svahy. Môžeme však predpokladať určitý nepriamy negatívny vplyv aj na populácie vtákov menovaných 
chránených vtáčích území. Tento môže byť spôsobený najmä zvýšením potenciálnych kolízií s prevádzkou motorových vozidiel počas 
prevádzky diaľnice v mieste migračných nadregionálnych biokoridorov v období migrácie vtáctva, zvýšený barierový efekt apod. Pre 
druhy, ktorých hniezdny areál presahuje hranice územia európskeho významu bude mať výstavba komunikácie nepriamy vplyv do ich 
teritória fragmentáciou celistvého lovného teritória a obmedzením lovných možností a potravnej ponuky. 

6.11 Hodnotenie vplyvov na dotknuté predmety ochrany (biotopy) 

Tab. 34 Možnosť ovplyvnenia biotopov, ktoré sú predmetom ochrany v trase R4 Prešov – severný obchvat 

  

  

vedecký názov možnosť 
ovplyvnenia 

významnosť 
vplyvu 

charakter vplyvu typ vplyvu 

Aquila heliaca Áno -1 Redukcia potravného biotopu Nepriamy 
Falco cherrug Ano -1 Redukcia potravného biotopu Žiadny 
Strix uralensis Nie 0  Žiadny 
Dendrocopos syriacus Nie 0  Žiadny 
Ciconia ciconia Áno -1 Redukcia potravného biotopu Nepriamy 
Coturnix coturnix Nie 0  Žiadny 
Merops apiaster Nie 0  Žiadny 
Alcedo atthis Nie 0  Žiadny 
Jynx torquilla Nie 0  Žiadny 
Ficedula albicollis Nie 0  Žiadny 
Galerida cristata Nie 0  Žiadny 
Muscicapa striata Nie 0  Žiadny 
Sylvia nisoria Nie 0  Žiadny 
Streptopelia turtur Nie 0  Žiadny 
Riparia riparia Nie 0  Žiadny 
Lanius collurio Nie 0  Žiadny 
Saxicola torquata Nie 0  Žiadny 
Alauda arvensis Nie 0  Žiadny 
Anas querquedula Nie 0  Žiadny 
Anas strepera Nie 0  Žiadny 
Anthus campestris Nie 0  Žiadny 
Aythya nyroca Nie 0  Žiadny 
Botaurus stellaris Nie 0  Žiadny 
Circus aeruginosus Nie 0  Žiadny 
Falco vespertinus Áno -1 Redukcia potravného biotopu Nepriamy 
Ixobrychus minutus Nie  0  Žiadny 
Lanius minor Nie 0  Žiadny 
Lullula arborea Nie 0  Žiadny 
Porzana parva Nie 0  Žiadny 

 

Predmet ochrany 
Významnosť vplyvu 

Charakteristika vplyvu Červený 
variant 

Zelený 
variant 

Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 2 2 likvidácia väčšiny biotopu 

Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 2 2 likvidácia väčšiny biotopu 

Ls2.1 Dubovo–hrabové lesy karpatské 1 2 
likvidácia časti biotopu (červený var.) 

likvidácia väčšiny biotopu (zelený 
var.) 
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Tab. 35 Možnosť ovplyvnenia biotopov, ktoré sú predmetom ochrany v trase D1 Prešov západ – Prešov juh 

 

Tab. 36 Možnosť ovplyvnenia biotopov, ktoré sú predmetom ochrany v trase D1 Budimír – Bidovce 

 

Tab. 37 Možnosť ovplyvnenia biotopov, ktoré sú predmetom ochrany v trase Šaca – Košické Olšany 

 

7. Ekonomické hodnotenie variantov - CBA 

Na základe stavebno-technického riešenia jednotlivých variantov bola spracovaná ekonomická analýza zameraná na 

- Odhad stavebných nákladov jednotlivých variantov 
- Stanovenie ekonomickej efektívnosti jednotlivých variantov 

Odhadované stavebné náklady boli spracované na základe ukazovateľov stavebno-technického riešenia jednotlivých 
variantov, pričom jednotkové ceny boli stanovené pre všetky varianty rovnaké a vychádzali z teoretického ocenia stavieb D1 Prešov 
západ - Prešov juh, R4 Prešov severný obchvat a D1 Budimír – Bidovce. Na uvedené stavby vzhľadom na ich štádium prípravy 
a rozpracovanosti dokumentácie boli spracované podrobné ocenenia vrátane overenia štátnou expertízou. Podrobný odhad 
stavebných nákladov je v časti G - náklady stavby.  

Tab. 38 Odhadované náklady variantov okolo mesta Košice 

 

  

Predmet ochrany Významnosť vplyvu Charakteristika vplyvu 

Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 
2 likvidácia väčšiny biotopu 

2 likvidácia väčšiny biotopu 

Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 
2 likvidácia väčšiny biotopu 

1 likvidácia časti biotopu 

Ls5.1 Bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy 1 likvidácia časti biotopu 

Ls2.1Dubovo–hrabové lesy karpatské 1 likvidácia časti biotopu 
 

Predmet ochrany Významnosť vplyvu Charakteristika vplyvu 

Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové lesy nížinné lesy 2 likvidácia väčšiny biotopu 

Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 2 likvidácia väčšiny biotopu 

Ls2.1Dubovo–hrabové lesy karpatské 1 likvidácia časti biotopu 

Lk 10Vegetácia vysokých ostríc 2 likvidácia väčšiny biotopu 
 

Predmet ochrany Významnosť vplyvu Charakteristika vplyvu 

Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové lesy nížinné lesy 2 likvidácia väčšiny biotopu 

Ls2.2 Dubovo –hrabové lesy panónske 1 likvidácia časti biotopu 
 

Odhadované náklady 
bez DPH /mil. EUR/

Odhadované náklady 
vrátane DPH          

/mil. EUR/

Dĺžka trasy     
/km/

Náklady na km´ 
/EUR/

V
ar

ia
nt

 1 Košice úsek Budimír - Bidovce - Košické Oľšany - Šaca/    
Plný profil diaľnice D1 Budmír - Bidovce a rýchlostnej 

cesty R2 Šaca - Košické Oľšany
665,861 779,430 38,226 17,419

V
ar

ia
nt

 2 Košice úsek Budimír - Bidovce - Košické Oľšany - Šaca/    
Plný profil diaľnice D1 Budmír - Bidovce a rýchlostnej 

cesty R2 Šaca - Košické Oľšany a váchodného 
privádzača Košice východ - Košice Vyšné Opátske

790,927 929,113 43,276 18,276

Odhadované náklady variantov

M
es

to
 K

oš
ic

e
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Tab. 39 Odhadované náklady variantov okolo mesta Prešov 

 

Tab. 40 Odhadované náklady variantov okolo mesta Prešov – s rozdelením na skupiny nákladov 

 

 
Graf. 30 Odhadované náklady variantov okolo mesta Prešov – s rozdelením na skupiny nákladov v EUR vrátane DPH 

 

Odhadované náklady 
bez DPH /mil. EUR/

Odhadované náklady 
vrátane DPH          

/mil. EUR/

Dĺžka trasy     
/km/

Náklady na km´ 
/EUR/

V
ar

ia
nt

 
1A

Úsek Prešov juh - Prešov západ - Kapušany D1 a 
rýchlostná cesta R4 s tunelmi Prešov, Bykoš s tunelom 

Okrúhliak
934,729 1 105,208 22,370 41,785

V
ar

ia
nt

 
1B

Úsek Prešov juh - Prešov západ - Kapušany D1 a 
rýchlostná cesta R4 s tunelmi Prešov, Bykoš s tunelom 

Okrúhliak vrátane preložky casty I/68
1 064,262 1 258,978 28,945 36,768

V
ar

ia
nt

 
1C

Úsek Prešov juh - Prešov západ - Kapušany D1  a 
modifikovaná rýchlostná cesta R4 s tunelmi Prešov a 

Bykoš bez tunela Okrúhliak
825,985 975,480 21,720 38,029

V
ar

ia
nt

 
1D

Úsek Prešov juh - Prešov západ - Kapušany D1  a 
modifikovaná rýchlostná cesta R4 s tunelmi Prešov a 

Bykoš bez tunela Okrúhliak vrátane preložky casty I/68
967,303 1 142,298 28,295 34,186

V
ar

ia
nt

 
2A

Úsek Prešov západ - Prešov juh - Kapušany D1 a 
rýchlostná cesta R4 východný obchvat vrátane preložky 

casty I/68
775,908 914,868 33,170 23,392

V
ar

ia
nt

 
2B

Úsek Prešov západ - Prešov juh - Kapušany D1 a 
rýchlostná cesta R4 východný obchvat

644,817 761,094 22,870 28,195

M
es

to
 P

re
šo

v

Odhadované náklady variantov

Variat 1A Variant 1B Variant 1C Variant 1D Variant 2A Va riant 2B

D1+R4 sever
D1+R4 

sever+I/68
D1+R4 sever 
modifikovaný

D1+R4 sever 
modifikovaný  

+I/68

D1+R4 východ 
modifikovaný  

+I/69
D1+R4 východ

Príprava verejnej práce   14 924 682 23 573 082 18 444 186 29 971 782 33 513 906 25 859 106
Stavebná časť  743 850 105 847 931 085 658 039 341 762 120 321 628 614 857 517 388 081
Technologická časť 67 410 702 67 885 698 48 191 310 48 666 306 32 672 934 39 015 942
Zariadenie staveniska 26 543 383 28 530 529 23 105 440 26 521 763 21 631 944 18 207 138
Predpokladané vyvolané investície 69 429 128 90 377 216 57 536 870 78 484 958 54 889 303 33 941 215
Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy 77 366 807 90 683 298 78 510 343 92 330 224 81 109 158 63 428 686
Rozpočtová rezerva 105 682 793 109 996 951 91 652 102 104 202 509 62 436 061 63 254 222
Spolu: 1 105 207 600 1 258 977 859 975 479 592 1 142 297 864 914 868 164 761 094 391

Skuoina nákladov / varianty

Náklady v EUR vrátane DPH

P
re

šo
v

0

200 000 000

400 000 000
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Variat 1A Variant 1B Variant 1C Variant 1D Variant 2A Variant 2B

Porovnanie nákladov variantov v EUR vrátane DPH

Príprava verejnej práce   Stavebná časť  Technologická časť

Zariadenie staveniska Predpokladané vyvolané investície Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy

Rozpočtová rezerva
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Tab. 41 Odhadované náklady variantov 
okolo mesta Košice – s rozdelením na 
skupiny nákladov 

 

 

 

 

 

Graf. 31 Odhadované náklady variantov okolo mesta Košice – s rozdelením na skupiny nákladov v EUR vrátane DPH 

Cieľom ekonomického hodnotenia nákladovo výnosovou analýzou bolo stanovenie ekonomickej efektívnosti projektu 
D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce – Košice Šaca v jeho realizačných variantoch. Ekonomická efektívnosť bola posudzovaná na 
základe ekonomických indikátorov. Každý indikátor má kritériá, ktoré stanovia, do akej miery je daný variant realizácie projektu 
ekonomicky efektívny. 

Tab. 42 Odhadované náklady jednotlivých stavieb D1, R2, R4 a I/68 

 

Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic Net Present Value of Investment - ENPV) – je hodnota diskontovaných 
ekonomických tokov projektu vo finančnom vyjadrení. Čistá súčasná hodnota by mala byť, ako ekonomický indikátor, používaná v 
rozhodovacom procese v súčinnosti s vnútorným výnosovým percentom, nakoľko tento indikátor nerozlišuje, za aké obdobie bol 
ekonomický výsledok dosiahnutý. Kritériom ekonomickej efektívnosti je stav, kedy čistá súčasná hodnota je nezáporné číslo. 

Ekonomické vnútorné výnosové percento (Economic Internal Rate of Return - EIRR) – Metóda vnútorného výnosového 
percenta spočíva v nájdení takej diskontnej sadzby, pri ktorej sa súčasná hodnota ekonomických prínosov vo finančnom vyjadrení 
rovná súčasnej hodnote kapitálových nákladov. V tomto stave sa čistá súčasná hodnota projektu rovná 0. Kritériom ekonomickej 
efektívnosti je stav, kedy je vnútorne výnosové percento väčšie ako diskontná sadzba použitá pre výpočet čistej súčasnej hodnoty. 
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Variat 1 Variant 2

Porovnanie nákladov variantov v EUR vrátane DPH

Príprava verejnej práce   Stavebná časť  Technologická časť

Zariadenie staveniska Predpokladané vyvolané investície Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy

Rozpočtová rezerva

Odhadované náklady 
bez DPH /mil. EUR/

Odhadované náklady 
vrátane DPH                         

/mil. EUR/

Dĺžka trasy     
/km/

Náklady na km´ 
/mil. EUR/

364,615 431,939 7,87 54,88
268,179 315,252 14,40 21,89
570,114 674,262 14,50 46,50
461,370 543,540 13,85 39,24
279,973 328,881 18,73 17,56
397,682 464,178 23,83 19,48
125,066 149,683 5,05 29,64
138,091 162,945 6,60 24,69

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh
Diaľnica D1 budimír - Bidovce
Rýchlsotná cesta R4 Prešov - severný obchvat
Rýchlsotná cesta R4 Prešov - severný obchvat modifi kovaný
Rýchlostná cesta R4 Prešov - východný obchvat+privá dzač
Rýchlsotná cesta R2 Košice Šaca - Košické O ľšany

Prešov, Preložka cesty I/68

Odhadované náklady

Košice východný privádza č Vyšné Opátske

Variat 1 Variant 2
D1+R2 D1+R2

Príprava verejnej práce   12 252 112 13 749 496
Stavebná časť  545 350 453 662 572 392
Technologická časť 10 956 503 12 095 285
Zariadenie staveniska 16 458 499 19 991 162
Predpokladané vyvolané investície 41 185 699 53 775 542
Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy 98 019 348 99 999 589
Rozpočtová rezerva 55 207 177 66 929 371
Spolu: 779 429 791 929 112 837

Náklady v EUR vrátane DPH
K

oš
ic

e
Skuoina nákladov / varianty
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Ekonomický rok návratnosti (Economic Payback Periode - EPP) – je rok, v ktorom diskontovaný finančný tok nadobudne 
nezápornú hodnotu a projekt v tomto stave ostane do konca životnosti. Kritériom ekonomickej efektívnosti je stav, kedy ekonomický 
rok návratnosti je menší ako životnosť projektu. Ekonomický index rentability kapitálových nákladov (Cost Benefit Ratio - EBCR) – je 
pomer diskontovaných kapitálových nákladov a diskontovaných výnosov projektu. Kritériom ekonomickej efektívnosti je index väčší 
ako 1,0. 

Prínosy projektu D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce – Košice Šaca sa prejavili u užívateľov novej a ovplyvnenej cestnej 
siete, znížením ich užívateľských nákladov (jedná sa o pokles už spomínaných prevádzkových nákladov vozidiel užívateľov ciest, 
resp. spotreby pohonných hmôt, pokles spotreby mazadiel, pokles nákladov spojených s opravami a údržbou vozidiel, zníženie 
opotrebovania pneumatík, ďalej nehodovosti s následkami pre užívateľov a pod.), cestovného a prepravného času, zvýšením ich 
bezpečnosti a zlepšením životného prostredia v okolí stavby redukciou emisií hluku, exhalátov, prachu a vibrácií. 

Tab. 43 Diskontovaný kumulatívny cashflow pre jednotlivé varianty  (mil €) 

 

Na základe výsledkov nákladovo výnosovej analýzy môžeme konštatovať, že s výnimkou variantu V1b sú všetky navrhované 
varianty ekonomicky efektívne, t.j. ich vnútorné výnosové percento je vyššie ako uvažovaná diskontná sadzba 5,5 %, ich čistá súčasná 
hodnota je kladná, pomer výnosov a nákladov je väčší ako 1,0 a rok návratnosti je menší než uvažovaná životnosť 30 rokov. Na 
ekonomickom výsledku sa v najväčšej miere podieľa prerozdelenie dopravy v rôznych variantoch realizácie skúmaných úsekov, ich 
stavebno-technické riešenie a prerozdelenie dopravy – záujem zákazníkov.  

Mesto Prešov  
Červený variant- Severný obchvat mesta Prešov: Z výsledkov môžeme konštatovať že Tunel Okrúhliak zvyšuje úsporu na 

prevádzkových nákladoch vozidiel, avšak znížením cestovnej rýchlosti a predovšetkým zvýšením investičných nákladov projektu 
celkový ekonomický výsledok zhoršuje. Preložka cesty I/68 výrazne zlepšuje dopravnú situáciu na súbežných cestách – ulice 
Sabinovská, Prostejovská/Volgogradská a Prešovská. Zároveň však  nepriaznivo mení súčasnú distribúciu dopravy v rámci mesta 
a centralizuje dopravu do dvoch dopravných uzlov – kríženie s cestou I/18 na ulici Levočskej a napojenie na Rusínsku ulicu. Bodové 
preťaženie priľahlých križovatkových úsekov  má spolu s investičnými nákladmi na preložku I/63 v konečnom dôsledku negatívny efekt 
na ekonomický výsledok. 

Modrý variant:- Východný obchvat mesta Prešov: Najlepší ekonomický výsledok dosahuje kombinácia úseku R4 východný 
obchvat mesta Prešov a D1 Prešov Západ – Prešov Juh bez preložky I/68. V rámci CBA bola hodnotená účinnosť stavebno-
technických riešení projektu, z tohto dôvodu mal modrý variant rovnaké podmienky realizácie ako variant červený, ktorý je 
v súčasnosti vo vysokom štádiu rozpracovania. Strata nákladov na prípravu verejnej práce a neskoršie spustenie úseku do prevádzky 
boli posudzované ako samostatné kritériá v rámci multikriteriálnej analýzy. 

Kraj Variant Metóda Kapitálové 
náklady 

Prínosy- 
vozidlá 

Prínosy- 
cestovný 

čas 

Prínosy- 
Nehod. ENPV EIRR [%] EBCR EPP 

Prešov 

V1a 
diskontované 933.95  625.44  2 041.99  35.83  1 769.31  

7.2 1.24 20 
nediskontované 823.89  250.78  755.59  13.06  195.54  

V1b 
diskontované 1 062.71  451.64  1 846.13  33.58  1 268.64  

5 0.93 >30 
nediskontované 937.99  179.85  678.77  12.23  -67.14 

V1c 
diskontované 825.20  611.32  2 019.66  35.83  1 841.61  

8.1 1.38 18 
nediskontované 728.00  245.62  747.40  13.06  278.08  

V1d 
diskontované 965.72  449.49  1 852.24  33.58  1 369.59  

5.6 1.02 29 
nediskontované 852.49  177.56  675.87  12.23  13.17  

V2a 
diskontované 794.15  303.99  1 662.18  34.26  1 206.28  

6 1.07 26 
nediskontované 701.00  125.52  610.80  12.46  47.77  

V2b 
diskontované 580.33  426.24  1 794.63  32.87  1 673.41  

9.8 1.67 14 
nediskontované 512.22  174.31  669.42  11.99  343.50  

Košice 

V1 
diskontované 663.50  803.85  1 249.86  33.83  1 424.04  

6.6 1.17 25 
nediskontované 586.27  265.10  411.19  12.30  102.31  

V2 
diskontované 787.59  1 077.48  1 506.18  37.09  1 833.15  

7.2 1.28 22 
nediskontované 696.37  368.66  507.92  13.50  193.72  
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Mesto Košice 
Obe navrhované riešenia dosahujú kladný ekonomický výsledok. Dopravný význam privádzača R2/R4 je zrejmý z dopravno 
inžinierskeho posúdenia. CBA potvrdila pozitívny efekt na vnútromestskú dopravu Košíc a ekonomický význam privádzača R2/R4 pri 
variante V2. Nárast investičných nákladov je výrazne prevážený nárastom prínosov na prevádzkových nákladoch vozidiel, cestovnom 
čase a nehodovosti. 

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh 

V rámci ekonomickej analýzy vystala potreba samostatne posúdiť úsek D1 Prešov západ – Prešov juh. Jedná sa o úsek 
spájajúci existujúce úseky diaľnice D1 Svinia – Prešov západ a Prešov – Budimír. Úsek D1 Prešov západ – Prešov juh sa napája na 
úsek D1 Svinia – Prešov západ v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ, ktorá by mala byť súčasne napojením D1 na R4 Prešov 
Severný obchvat. Na existujúci úsek D1 Prešov – Budimír je predmetný úsek napojený v mimoúrovňovej križovatke Prešov Juh. Obe 
mimoúrovňové križovatky sú súčasťou hodnoteného úseku D1 Prešov západ – Prešov juh. 

Ekonomická analýza samostatného úseku diaľnice D1 vychádza z dopravného modelu samotnej diaľnice D1 bez uvažovania 
rýchlostnej cesty R4 (severný alebo východný obchvat) v celom ekonomickom období 30 rokov. Dopravný model zároveň zohľadňuje 
vyššie uvedené komunikácie dopravného systému mesta Prešov, ktoré v súčasnosti sú v realizácii. 

Tab. 44 Rekapitulácia ekonomického hodnotenie D1 Prešov západ – Prešov juh 

 

Naliehavosť a potreba realizácie úseku D1 Prešov západ – Prešov juh , je v tejto ekonomickej správe posudzovaná na 
základe miery prínosov investovaného finančného kapitálu. Z uvedenej rekapitulácie ekonomických výsledkov považujeme efektívnosť 
predmetného investičného stavebného projektu za preukázanú. Technická úroveň predmetného investičného stavebného projektu D1 
Prešov západ – Prešov juh, významne prispieva ku zvýšeniu kvality dopravy, cestovnej rýchlosti a bezpečnosti užívateľov 
v prešovskom regióne, a v neposlednom rade aj ku zníženiu negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie obyvateľov v meste 
prešov a na ovplyvnenej cestnej sieti.  

Na základe uvedených ekonomických výsledkov odporúčame predmetný investičný stavebný 
projekt na jeho ďalšiu prípravu ako ekonomicky efektívny. 

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce 

Ďalším úsekom, ktorý bolo nutné posúdiť individuálne bol úsek D1 Budimír - Bidovce. Jedná sa o úsek spájajúci existujúci 
úsek diaľnice D1 Prešov – Budimír a úseku D1 Bidovce - Dargov. Úsek D1 Budimír - Bidovce sa napája na úsek D1 Prešov – Budimír 
v mimoúrovňovej križovatke Budimír, križovatka Budimír je zároveň uzlom napojenia cesty I/68 na nadradenú cestnú sieť. Napojenie 
na existujúcu cestnú sieť je pri obci Bidovce riešené mimoúrovňovou križovatkou Bidovce kde je diaľnica D1 napojená prostredníctvom 
cesty II/576 na cestu I/50. Rekonštrukcia mimoúrovňovej križovatky Budimír a MÚK Bidovce je súčasťou hodnoteného úseku D1 
Budimír – Bidovce. 

Ekonomická analýza samostatného úseku diaľnice D1 vychádza z dopravného modelu samotnej diaľnice D1 bez uvažovania 
rýchlostnej cesty R2 Košice Šaca – Košické Oľšany v celom ekonomickom období 30 rokov. Naliehavosť a potreba realizácie úseku 
D1 Budimír – Bidovce, je v tejto ekonomickej správe posudzovaná na základe miery prínosov investovaného finančného kapitálu. Z 
uvedenej rekapitulácie ekonomických výsledkov v tabuľke 45  považujeme efektívnosť predmetného investičného stavebného projektu 
za preukázanú. 

Toky 
Zvýšenie 

kapitálových 
výdavkov správcu 

Úspora na oprave 
a údržbe 

Úspory na 
prevádzkových 

nákladoch vozidiel 

Úspory na 
cestovnom čase Čistá hodnota 

Nediskontované 364.84  130.19  753.21  13.19  531.75  

Diskontované 321.51  76.18  315.60  5.12  75.40  

Ekonomické vnútorné výnosové percento (Economic Internal Rate of Return), [%] 7.5 
Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic Net Present Value), [mil. €] 75.4 
Ekonomická rentabilita investičných nákladov  (Economic Benefit- Cost Ratio), [-] 1.234 
Ekonomický rok návratnosti (Economic Payback Period), rok 16 
 



D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce  
Štúdia realizovateľnosti – Sprievodná správa 

98 

 

Tab. 45 Rekapitulácia ekonomického hodnotenie D1 Budimír – Bidovce 

 

Technická úroveň predmetného investičného stavebného projektu D1 Budimír – Bidovce, významne prispieva ku zvýšeniu 
kvality dopravy, cestovnej rýchlosti a bezpečnosti užívateľov v Košickom regióne, a v neposlednom rade aj ku zníženiu negatívnych 
dopadov dopravy na životné prostredie obyvateľov v meste Košice a na ovplyvnenej cestnej sieti. 

Na základe uvedených ekonomických výsledkov odporúčame predmetný investičný stavebný 
projekt na jeho ďalšiu prípravu ako ekonomicky efektívny. 

7.1. Závery ekonomického hodnotenia variantov - CBA 

Na základe hodnotenia ekonomickej výnosovo-nákladovej analýzy môžeme konštatovať, že: 

- Všetky varianty okrem variantu 1B sú ekonomicky efektívne 
- Zníženie odhadovaných nákladov modifikovaného severného obchvatu R4 Prešov, severný ochvat 1C a 1D sa 

priaznivo prejaví na zvýšení ekonomickej efektívnosti stavby 
- Východný variant R4 Prešov, východný variant V2a a V3b je má vzhľadom na výšku odhadovaných nákladov 

lepšie ekonomické hodnotenie ako R4 Prešov, severný obchvat 
- Väčšie dopravné prínosy východného privádzača do mesta Košice, ktoré sa prejavujú vyšším poklesom 

dopravného zaťaženia v meste Košice sa priaznivejšie prejaví na ekonomickom hodnotení stavby 
- Ekonomicky efektívne sú aj samostatné úseky D1 Prešov západ – Prešov juh a D1 Budimír – Bidovce 

(samostatne modelované komunikácie v dopravnom modeli bez uvažovania súvisiacich navrhovaných úsekov 
rýchlostných ciest alebo preložiek ciest a privádzačov), ktoré odporúčame na ďalšiu prípravu a výstavbu. 

8. Multikriteriálna analýza - MCA 

Metodika navrhnutá za účelom maximalizácie objektivizácie pre potreby stanovenia optimálneho projektového variantu 
infraštruktúry vyššieho významu v lokalite Košice a Prešov v sebe uvedenú matematickú metódu integruje z hľadiska dosiahnutia čo 
najvyššieho stupňa objektivity hodnotenia. 

Hodnotenie je založené na komplexnom zohľadnení viacerých zásadných hľadísk pri výbere projektu. Konkrétne ide o 
technické, ekonomické, dopravné a environmentálne hľadisko, vplyvy na obyvateľstvo a socioekonomické prostredie a riziká projektu. 

Technické hľadisko 

Skupina kritérií, ktorá posudzuje technickú stránku navrhovaných variantov projektu, najmä z hľadiska časovej a stavebno-
technologickej náročnosti procesu prípravy a výstavby jednotlivých variantov. 

A1A Doba prípravy  
A1B Projektová pripravenosť variantu  
A2 Doba výstavby 
A3 Technická náročnosť stavby 

A3a Geometria trasy 
A3a1 Dĺžka trasy  
A3a2 Priemerný pozdĺžny sklon 
A3a3 Pruhy pre pomalé vozidlá 

Toky 
Zvýšenie 

kapitálových 
výdavkov správcu 

Úspora na oprave 
a údržbe 

Úspory na 
prevádzkových 

nákladoch vozidiel 

Úspory na 
cestovnom čase Čistá hodnota 

Nediskontované 267.52  111.49  640.19  21.01  505.17  

Diskontované 236.18  29.60  216.89  7.76  18.06  

Ekonomické vnútorné výnosové percento (Economic Internal Rate of Return), [%] 6.0 
Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic Net Present Value), [mil. €] 18.06 
Ekonomická rentabilita investičných nákladov  (Economic Benefit- Cost Ratio), [-] 1.234 
Ekonomický rok návratnosti (Economic Payback Period), rok 1.076 
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A3b Zemné práce a odstraňovanie objektov 
A3b1 Demolácie budov a iných objektov 
A3b2 Objem zemných prác – výkop 
A3b3 Objem zemných prác - násyp  
A3b4 Objem zemných prác – potreba materiálu 

A3c Objekty a vybavenie cestných komunikácií 
A3c1 Dĺžka tunelov 
A3c2 Pôdorysná plocha mostov 
A3c3 Dĺžka mimoúrovňových križovatiek 
A3c4 Oporné, zárubné a obkladové múry 
A3c5 Protihlukové opatrenia 

A3d Technická infraštruktúra – preložky 
A3d1 Preložky vodovodov 
A3d2 Preložky kanalizácií 
A3d3 Preložky elektrických vedení 
A3d4 Preložky telekomunikačných sietí, vedení a rozvodov 
A3d5 Preložky diaľkových plynovodov a miestnych rozvodov plynu 
A3d6 Preložky a úpravy vodných tokov 

Ekonomické hľadisko 
B1 Náklady na investičnú, príp. predinvestičnú prípravu  
B2 Náklady na výstavbu 
B3 Náklady na prevádzku a údržbu   
B4 Socioekonomické úspory užívateľov 
B5 IRR 

 
Dopravné hľadisko 

C1 Dopravná bezpečnosť 
C2 Dopravná  obsluha územia 
C3 Atraktivita z pohľadu užívateľa 
C4 Ekonomika dopravy - prevádzkové úspory užívateľov stavby 
C5 Vážené hodnotenie stupňa kvality dopravného prúdu  

Environmentálne hľadisko 
D1. Záber poľnohospodárskej pôdy 
D2. Záber lesnej pôdy 
D3. Vplyv na povrchové vody 
D4. Vplyv na krajinu a ÚSES 
D5. Vplyv na chránené územia 

Vplyv na obyvateľstvo a socioekonomické prostredie 
E1. Vplyv negatívnych externalít na obyvateľstvo 
E2. Bariéry v území 
E3. Vplyv na urbánny komplex a územný rozvoj 

Riziká projektu 
F1. Riziko nedodržania rozpočtu  
F2. Riziko nedodržania časového harmonogramu 
F3. Riziko zásahu do poddolovaného územia ložiska soli 
F3. Riziko nepresného odhadu dopravného dopytu 

Z vyhodnotenia výsledných váh vyplýva, že experti kládli najväčší dôraz na technické a ekonomické hľadisko (21,01 a 
20,64%), pričom v rámci  týchto dvoch skupín bola najväčšia absolútna váha prisúdená nákladom na výstavbu (7,64%), IRR- 
vnútornému výnosovému percentu investície (6,05 %) a projektovej pripravenosti variantu (4,20%). 

O niečo nižší vplyv (v rozmedzí 15,60 – 16,86 %) bol priradený ostatným hľadiskám, s výnimkou kritérií zohľadňujúcich riziká 
projektu, ktorým bola stanovená najnižšia váha (13,70 %).  

Uvedené hodnoty sú výsledkom vyhodnotenia váh od jednotlivých expertov za pomoci priemeru za zúčastnené subjekty. V 
nasledujúcom grafe sú prehľadne zobrazené konsenzuálne preferencie jednotlivých hodnotiacich hľadísk zo strany participujúcich 
subjektov. 
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Graf. 32 Konsenzuálne váhy hodnotiacich hľadísk podľa subjektov

Posúdenie variantov pre oblasť Prešov z hľadiska napĺňania stanovených požiadaviek pre optimálny variant spočívalo vo
vyhodnotení vstupných hodnôt pomocou hodnotiaceho nástroja zohľadňujúceho stanovené váhy kritérií.

Graf. 33 Hodnotenie variantov  pre Prešov pod

Z hľadiska technickej náročnosti je najvýhodnejší možné považovať červený variant V1A
prípravy projektov a samotnej výstavby. Tento variant je výhodnejší taktiež z pohľadu geometrie vedenia trasy. To však neplat
prípade potrebného objemu zemných prác, rozsahu objektov a preložiek, kde je výhodnejší modr

Z ekonomického hľadiska je najvýhodnejší modrý variant V2B, najmä vďaka najnižším nákladom na výstavbu a 
najpriaznivejšiemu vnútornému výnosovému percentu 
socioekonomické úspory užívateľov, ako aj relatívne nižšie investičné náklady vzhľadom na pokročilý stav projektovej prípravy 
červeného variantu. 
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. 32 Konsenzuálne váhy hodnotiacich hľadísk podľa subjektov 

Posúdenie variantov pre oblasť Prešov z hľadiska napĺňania stanovených požiadaviek pre optimálny variant spočívalo vo
vyhodnotení vstupných hodnôt pomocou hodnotiaceho nástroja zohľadňujúceho stanovené váhy kritérií. 

Hodnotenie variantov  pre Prešov podľa definovaných hľadísk

Z hľadiska technickej náročnosti je najvýhodnejší možné považovať červený variant V1A a to z pohľadu priaznivejších dôb 
prípravy projektov a samotnej výstavby. Tento variant je výhodnejší taktiež z pohľadu geometrie vedenia trasy. To však neplat
prípade potrebného objemu zemných prác, rozsahu objektov a preložiek, kde je výhodnejší modrý variant.

Z ekonomického hľadiska je najvýhodnejší modrý variant V2B, najmä vďaka najnižším nákladom na výstavbu a 
najpriaznivejšiemu vnútornému výnosovému percentu – IRR. V prospech červeného variantu však hovoria vyššie predpokladané 

ory užívateľov, ako aj relatívne nižšie investičné náklady vzhľadom na pokročilý stav projektovej prípravy 

 

Posúdenie variantov pre oblasť Prešov z hľadiska napĺňania stanovených požiadaviek pre optimálny variant spočívalo vo 
 

 

adísk 

a to z pohľadu priaznivejších dôb 
prípravy projektov a samotnej výstavby. Tento variant je výhodnejší taktiež z pohľadu geometrie vedenia trasy. To však neplatí v 

ý variant. 

Z ekonomického hľadiska je najvýhodnejší modrý variant V2B, najmä vďaka najnižším nákladom na výstavbu a 
IRR. V prospech červeného variantu však hovoria vyššie predpokladané 

ory užívateľov, ako aj relatívne nižšie investičné náklady vzhľadom na pokročilý stav projektovej prípravy 
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Z dopravného hľadiska sú výhodnejšie červené varianty, či už z pohľadu bezpečnosti dopravy, dopravnej obsluhy územia a 
atraktivity z pohľadu užívateľa, ale aj z hľadiska predpokladaných úspor užívateľov stavby. Z environmentálneho hľadiska sa j
najvýhodnejšie modré varianty, najmä vďaka výrazne nižšiemu záberu lesnej a poľnohospodárskej pôdy a nižším vplyvom na 
povrchové vody, krajinu a chránené územia.
rizík je možné za najvýhodnejšie považovať červené varianty.

Graf 34.Hodnotenie variantov pre Košice podľa základných hľadísk

Z technického hľadiska je výhodnejší červený variant pre svoju menšiu technickú náročnosť vzhľadom na absenciu 
východného privádzača R2 – centrum Košíc.   

Z ekonomického hľadiska je taktiež za výhodnejší možné považovať červený variant, vzhľadom na nižšie inve
na prípravu a výstavbu ako aj náklady na prevádzku a údržbu. To však neplatí z pohľadu socioekonomických úspor užívateľov a 
vnútorného výnosového percenta – IRR, kde je výhodnejší modrý variant.

Vzhľadom na plán výstavby privádzača k R2 v rá
variant. Z environmentálneho hľadiska je vzhľadom na nižší záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy za výhodnejší možné považovať 
červený variant. V rámci ostatných hľadísk (vplyv na obyvate
nedokončenému procesu kvalitatívneho posudzovania kritérií, varianty hodnotené rovnako.

8.1. Závery mutlikriteriálnej analýzy 

Po zohľadnení všetkých hodnotiacich hľadísk, ktoré spočíva
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Z dopravného hľadiska sú výhodnejšie červené varianty, či už z pohľadu bezpečnosti dopravy, dopravnej obsluhy územia a 
atraktivity z pohľadu užívateľa, ale aj z hľadiska predpokladaných úspor užívateľov stavby. Z environmentálneho hľadiska sa j
najvýhodnejšie modré varianty, najmä vďaka výrazne nižšiemu záberu lesnej a poľnohospodárskej pôdy a nižším vplyvom na 

rchové vody, krajinu a chránené územia. Z pohľadu vplyvov na obyvateľstvo a socioekonomické prostredie ako aj uvažovaných  
rizík je možné za najvýhodnejšie považovať červené varianty. 

.Hodnotenie variantov pre Košice podľa základných hľadísk 

hnického hľadiska je výhodnejší červený variant pre svoju menšiu technickú náročnosť vzhľadom na absenciu 
centrum Košíc.    

Z ekonomického hľadiska je taktiež za výhodnejší možné považovať červený variant, vzhľadom na nižšie inve
na prípravu a výstavbu ako aj náklady na prevádzku a údržbu. To však neplatí z pohľadu socioekonomických úspor užívateľov a 

IRR, kde je výhodnejší modrý variant. 

Vzhľadom na plán výstavby privádzača k R2 v rámci modrého variantu je z dopravného hľadiska výhodnejší práve modrý 
Z environmentálneho hľadiska je vzhľadom na nižší záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy za výhodnejší možné považovať 

V rámci ostatných hľadísk (vplyv na obyvateľstvo a socioekonomické prostredie a riziká projektu) sú, najmä vďaka 
nedokončenému procesu kvalitatívneho posudzovania kritérií, varianty hodnotené rovnako. 

Závery mutlikriteriálnej analýzy - MCA 

Po zohľadnení všetkých hodnotiacich hľadísk, ktoré spočívalo vo vyhodnotení vstupných hodnôt pomocou objektívne 
stanovených váh, je možné za 
optimálny variant pre Prešov 
považovať 
variant (D1 Prešov západ 
Prešov juh, severný obchvat 
R4 obsahujúci tunely Bikoš a 
Okrúhliak)

 

 

Graf
pre Prešov

Z dopravného hľadiska sú výhodnejšie červené varianty, či už z pohľadu bezpečnosti dopravy, dopravnej obsluhy územia a 
atraktivity z pohľadu užívateľa, ale aj z hľadiska predpokladaných úspor užívateľov stavby. Z environmentálneho hľadiska sa javia byť 
najvýhodnejšie modré varianty, najmä vďaka výrazne nižšiemu záberu lesnej a poľnohospodárskej pôdy a nižším vplyvom na 

Z pohľadu vplyvov na obyvateľstvo a socioekonomické prostredie ako aj uvažovaných  

 

hnického hľadiska je výhodnejší červený variant pre svoju menšiu technickú náročnosť vzhľadom na absenciu 

Z ekonomického hľadiska je taktiež za výhodnejší možné považovať červený variant, vzhľadom na nižšie investičné náklady 
na prípravu a výstavbu ako aj náklady na prevádzku a údržbu. To však neplatí z pohľadu socioekonomických úspor užívateľov a 

mci modrého variantu je z dopravného hľadiska výhodnejší práve modrý 
Z environmentálneho hľadiska je vzhľadom na nižší záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy za výhodnejší možné považovať 

ľstvo a socioekonomické prostredie a riziká projektu) sú, najmä vďaka 

lo vo vyhodnotení vstupných hodnôt pomocou objektívne 
stanovených váh, je možné za 
optimálny variant pre Prešov 
považovať V1A - červený 
variant (D1 Prešov západ – 
Prešov juh, severný obchvat 
R4 obsahujúci tunely Bikoš a 
Okrúhliak). 

Graf. 35 Vyhodnotenie variantov 
pre Prešov 
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9. Záverečné hodnotenia 

Štúdia realizovateľnosti D1,R2, R4 Prešov 
variantov navrhnúť a odporučiť najoptimálnejšie riešenia dopravnej infraštruktúry v
hodnotení vyplývajú nasledujúce závery: 

Prešov 

1. Dopravné prínosy stavby: 
- Z hľadiska dopravných prínosov vyplývajúcich z

realizáciu variantu 1D t.j. Diaľnica D1 Prešov záp
ochvat modifikovaný (bez tunela Okrúhliak) s preložk
prínosy z pohľadu odľahčenia jestvujúcej cestnej siete, je v súlade s ÚPD SÚ Prešov, má najvyššiu úroveň 
prípravy stavby a poskytuje najoptimálnejšie dopravné podmienky vzhľadom na priestorové možnosti zast
územia mesta Prešov. 

2. Environmentálne hľadisko: 
- Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že plánované stavby pravdepodobne nebudú mať výrazný priamy 

negatívny vplyv na priaznivé stavy kritériových druhov chránených vtáčích území Slanské vrchy a Koš
a chránených území Európskeho významu Fintické svahy. Môžeme však predpokladať určitý nepriamy negatívny 
vplyv aj na populácie vtákov menovaných chránených vtáčích území. 
v súčasnosti pripravovaných sta

3. Súlad s územno-plánovacou dokumentáciou a
- Vzhľadom na rozvojové zámery východnej časti mesta Prešov ako aj obcí 

zastavania územia severnej časti mesta z
pripravovaných stavieb diaľnica D1 Prešov západ 
cesty I/68 . 

4. Ekonomické hľadisko – výška odhadovaných nákladov stavby:
- Menšia stavebno-technická náročnosť „východného“ obchvatu mesta Prešov vzhľadom na priaznivejšie 

morfologické pomery, najmä  beztunelové riešenie, sa odzrkadľuje na výške odhadovaných stavebných nákladov 
z tohto dôvodu doporučujeme realizáciu 
obchvat  

5. Ekonomické hľadisko – ekonomická návratnosť stavby:
- Všetky varianty okrem variantu 1B sú ekonomicky efektívne, zníženie odhadovaných nákladov modifiko

severného obchvatu R4 Prešov, severný ochvat 1C a 1D sa priaznivo prejaví na zvýšení ekonomickej efektívnosti 
stavby, východný variant R4 Prešov, východný variant V2a a V3b je má vzhľadom na výšku odhadovaných 
nákladov lepšie ekonomické hodnotenie a
diaľnice D1 Prešov západ 

6. Multikriteriálna analýza: 
- Po zohľadnení všetkých hodnotiacich hľadísk, ktoré spočívalo vo vyhodnotení vstupných hodnôt 

objektívne stanovených váh, je možné za optimálny variant pre 
Prešov západ – Prešov juh, severný obchvat R4 obsahujúci tunely Bikoš a Okrúhliak).
 

 

102 

 

Po zohľadnení všetkých 
hodnotiacich hľadísk pomocou 
kvantitatívneho ako aj kvalitatívneho 
vyhodnotenia vstupných údajov  pomocou 
objektívne stanovených váh je možné 
optimálny variant pre Košice  považovať 
V1 - červený 
R2. 

 

Graf.36 Vyhodnotenie variantov pre Košice

Štúdia realizovateľnosti D1,R2, R4 Prešov – Budimír – Bidovce – Košice Šaca má za cieľ na základe hodnotenia jednotlivých 
najoptimálnejšie riešenia dopravnej infraštruktúry v okolí miest Prešov a Košice. Zo spracovaných 

hľadiska dopravných prínosov vyplývajúcich z dopravno-inžinierskej analýzy odporúčame v meste Prešov 
1D t.j. Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, rýchlostná cesta R4 Prešov severný 

ochvat modifikovaný (bez tunela Okrúhliak) s preložkou cesty I/68. Uvedený variant dosahuje najvyššie 
prínosy z pohľadu odľahčenia jestvujúcej cestnej siete, je v súlade s ÚPD SÚ Prešov, má najvyššiu úroveň 
prípravy stavby a poskytuje najoptimálnejšie dopravné podmienky vzhľadom na priestorové možnosti zast

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že plánované stavby pravdepodobne nebudú mať výrazný priamy 
negatívny vplyv na priaznivé stavy kritériových druhov chránených vtáčích území Slanské vrchy a Koš
a chránených území Európskeho významu Fintické svahy. Môžeme však predpokladať určitý nepriamy negatívny 
vplyv aj na populácie vtákov menovaných chránených vtáčích území. Pre ďalší postup doporučujeme realizáciu 

súčasnosti pripravovaných stavieb diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh a R4 Prešov severný obchvat.
plánovacou dokumentáciou a riziká kolízie so zastavaným územím alebo územím určeným na zastavanie:

Vzhľadom na rozvojové zámery východnej časti mesta Prešov ako aj obcí na východ od mesta a
zastavania územia severnej časti mesta z dôvodu morfológie terénu doporučujeme realizáciu v

diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh a R4 Prešov severný obchvat

výška odhadovaných nákladov stavby: 
technická náročnosť „východného“ obchvatu mesta Prešov vzhľadom na priaznivejšie 

morfologické pomery, najmä  beztunelové riešenie, sa odzrkadľuje na výške odhadovaných stavebných nákladov 
tohto dôvodu doporučujeme realizáciu diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh a R4 Prešov východný 

ekonomická návratnosť stavby: 
Všetky varianty okrem variantu 1B sú ekonomicky efektívne, zníženie odhadovaných nákladov modifiko
severného obchvatu R4 Prešov, severný ochvat 1C a 1D sa priaznivo prejaví na zvýšení ekonomickej efektívnosti 

ýchodný variant R4 Prešov, východný variant V2a a V3b je má vzhľadom na výšku odhadovaných 
nákladov lepšie ekonomické hodnotenie ako R4 Prešov, severný obchvat z tohto dôvodu doporučujeme realizáciu 
diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh a R4 Prešov východný obchvat. 

Po zohľadnení všetkých hodnotiacich hľadísk, ktoré spočívalo vo vyhodnotení vstupných hodnôt 
objektívne stanovených váh, je možné za optimálny variant pre Prešov považovať V1A 

Prešov juh, severný obchvat R4 obsahujúci tunely Bikoš a Okrúhliak).

Po zohľadnení všetkých 
hodnotiacich hľadísk pomocou 
kvantitatívneho ako aj kvalitatívneho 
vyhodnotenia vstupných údajov  pomocou 
objektívne stanovených váh je možné za 
optimálny variant pre Košice  považovať 

 variant bez privádzača k 

Vyhodnotenie variantov pre Košice  

Košice Šaca má za cieľ na základe hodnotenia jednotlivých 
Košice. Zo spracovaných 

inžinierskej analýzy odporúčame v meste Prešov 
Prešov juh, rýchlostná cesta R4 Prešov severný 

Uvedený variant dosahuje najvyššie 
prínosy z pohľadu odľahčenia jestvujúcej cestnej siete, je v súlade s ÚPD SÚ Prešov, má najvyššiu úroveň 
prípravy stavby a poskytuje najoptimálnejšie dopravné podmienky vzhľadom na priestorové možnosti zastavaného 

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že plánované stavby pravdepodobne nebudú mať výrazný priamy 
negatívny vplyv na priaznivé stavy kritériových druhov chránených vtáčích území Slanské vrchy a Košická Kotlina 
a chránených území Európskeho významu Fintické svahy. Môžeme však predpokladať určitý nepriamy negatívny 

Pre ďalší postup doporučujeme realizáciu 
R4 Prešov severný obchvat. 

riziká kolízie so zastavaným územím alebo územím určeným na zastavanie: 
na východ od mesta a obmedzenie 

dôvodu morfológie terénu doporučujeme realizáciu v súčasnosti 
R4 Prešov severný obchvat s preložkou 

technická náročnosť „východného“ obchvatu mesta Prešov vzhľadom na priaznivejšie 
morfologické pomery, najmä  beztunelové riešenie, sa odzrkadľuje na výške odhadovaných stavebných nákladov 

R4 Prešov východný 

Všetky varianty okrem variantu 1B sú ekonomicky efektívne, zníženie odhadovaných nákladov modifikovaného 
severného obchvatu R4 Prešov, severný ochvat 1C a 1D sa priaznivo prejaví na zvýšení ekonomickej efektívnosti 

ýchodný variant R4 Prešov, východný variant V2a a V3b je má vzhľadom na výšku odhadovaných 
tohto dôvodu doporučujeme realizáciu 

Po zohľadnení všetkých hodnotiacich hľadísk, ktoré spočívalo vo vyhodnotení vstupných hodnôt pomocou 
Prešov považovať V1A - červený variant (D1 

Prešov juh, severný obchvat R4 obsahujúci tunely Bikoš a Okrúhliak). 
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7. Riziká projektu: 
- Hodnotený variant „východného“ obchvatu je spojený vzhľadom na menej podrobné hodnotenia spojené s nižším 

stupňom prípravy. Jeho najväčšie riziká sú v predĺžení procesu prípravy a výstavby rýchlostnej cesty, zmarení 
doteraz vynaložených nákladov na prípravu rýchlostnej cesty (R4 Prešov severný obchvat), riziká spojené 
s dotykom so zastavaným územím a najmä riziká zásahu do poddolovaného územia bývalej ťažby soli z tohto 
dôvodu doporučujeme realizáciu diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh a R4 Prešov severný obchvat. 

Košice 

1. Dopravné prínosy stavby: 
- v meste Košice odporúčame realizáciu variantu 2 t.j. Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, rýchlostná cesta R2 Šaca 

– Košické Oľšany s východným privádzačom Opátske. Uvedený variant dosahuje najvyššie prínosy z pohľadu 
odľahčenia jestvujúcej cestnej siete najmä v časti sídliska Nad jazerom, je v súlade s ÚPD SÚ Košice, má 
najvyššiu úroveň prípravy stavby a poskytuje najoptimálnejšie dopravné podmienky vzhľadom na priestorové 
možnosti zastavaného územia mesta Košice 

2. Environmentálne hľadisko: 
- Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že plánované stavby pravdepodobne nebudú mať výrazný priamy 

negatívny vplyv na priaznivé stavy kritériových druhov chránených vtáčích území Slanské vrchy a Košická Kotlina 
a chránených území Európskeho významu Fintické svahy. Môžeme však predpokladať určitý nepriamy negatívny 
vplyv aj na populácie vtákov menovaných chránených vtáčích území. Pre ďalší postup doporučujeme realizáciu 
v súčasnosti pripravovaných stavieb diaľnica D1 Budimír – Bidovce a R2 Košice Šaca – Košické Oľšany. 

3. Súlad s územno-plánovacou dokumentáciou a riziká kolízie so zastavaným územím alebo územím určeným na zastavanie: 
- Vzhľadom na rozvojové zámery východnej časti mesta Košice (Košice východné mesto) ako aj obcí na východ od 

mesta doporučujeme realizáciu v súčasnosti pripravovaných stavieb diaľnica D1 Budimír – Bidovce a R2 Košice 
Šaca – Košické Oľšany vrátane východného privádzača Vyšné Opátske.. 

4. Ekonomické hľadisko – výška odhadovaných nákladov stavby: 
- Menšia stavebno-technická náročnosť variantu bez „východného privádzača“ doporučujeme realizáciu stavieb 

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce a rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany 
5. Ekonomické hľadisko – ekonomická návratnosť stavby: 

- Oba varianty sú ekonomicky efektívne, vyššie dopravné prínosy variantu s východným privádzačom spojené 
s priaznivejším ovplyvnením jestvujúcej cestnej siete sa priaznivejšie prejavia na vyššom ekonomickom hodnotení 
červeného variantu z tohto dôvodu doporučujeme realizáciu diaľnice D1 Budimír – Bidovce a R2 Košice Šaca – 
Košické Oľšany vrátane východného privádzača Vyšné Opátske. 

6. Multikriteriálna analýza: 
- Po zohľadnení všetkých hodnotiacich hľadísk pomocou kvantitatívneho ako aj kvalitatívneho vyhodnotenia 

vstupných údajov  pomocou objektívne stanovených váh je možné za optimálny variant pre Košice  považovať V1 - 
červený variant diaľnice D1 Budimír – Bidovce a R2 Košice Šaca – Košické Oľšany bez východného 
privádzača Vyšné Opátske. 

7. Riziká projektu: 
- Hodnotený variant s „východným privádzačom“ je spojený vzhľadom na menej podrobné hodnotenia spojené 

s nižším stupňom prípravy. Jeho najväčšie riziká sú z geologického hľadiska s územím náchylným na zosúvanie 
a najmä  zásah do urbanizovaného územia časti Vyšné Opátske z tohto dôvodu doporučujeme realizáciu diaľnice 
D1 Budimír – Bidovce a R2 Košice Šaca – Košické Oľšany bez východného privádzača Vyšné Opátske. 

 

 

 

 



D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce  
Štúdia realizovateľnosti – Sprievodná správa 

104 

 

10. Záver 

V meste Prešov po zohľadnení všetkých hodnotiacich hľadísk, ktoré spočívalo vo vyhodnotení 
vstupných hodnôt pomocou objektívne stanovených váh, je možné za optimálny variant pre Prešov 
považovať V1A - červený variant (D1 Prešov západ – Prešov juh, severný obchvat R4 obsahujúci tunely 
Bikoš a Okrúhliak). 

Uvedený variant dosahuje najvyšší súlad medzi výškou odhadovaných nákladov, prínosov z pohľadu odľahčenia jestvujúcej 
cestnej siete, súladu s ÚPD SÚ Prešov, má najvyššiu úroveň prípravy stavby a poskytuje optimálnejšie dopravné podmienky 
vzhľadom na priestorové možnosti zastavaného územia mesta Prešov. 

V meste Košice po zohľadnení všetkých hodnotiacich hľadísk pomocou kvantitatívneho ako aj 
kvalitatívneho vyhodnotenia vstupných údajov  pomocou objektívne stanovených váh je možné za 
optimálny variant pre Košice  považovať V1 - červený variant bez privádzača k R2. 

Uvedený variant dosahuje najvyšší súlad medzi prínosmi z pohľadu odľahčenia jestvujúcej cestnej siete, odhadovanými 
nákladmi, je v súlade s ÚPD SÚ Košice, má najvyššiu úroveň prípravy stavby a poskytuje optimálnejšie dopravné podmienky 
vzhľadom na priestorové možnosti zastavaného územia mesta Košice. 

11. Odporúčania štúdie realizovateľnosti 

Na základe vyššie uvedeného hodnotenia jednotlivých variantov odporúčame v meste Prešov pokračovať 
v príprave a realizácii diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh a rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat 
a v meste Košice pokračovať v príprave a realizácii diaľnice D1 Budimír – Bidovce a rýchlostnej cesty R2 Košice 
Šaca – Košické Oľšany. 

Ako ekonomicky efektívne a dopravne významné odporúčame do výstavby aj samostatné úseku D1 
Prešov západ – Prešov juh a D1 Budimír – Bidovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, marec 2015        Vypracoval: Ing. Juhás Branislav 


