
SSC: Prieťah Banskou Bystricou popri Hrone sa kompletne vynoví  
 
 
Prieťah Banskou Bystricou po ceste I/66 popri rieke Hron sa kompletne vynoví. Slovenská správa ciest 
(SSC) v rámci veľkoplošných opráv ciest I. triedy na dĺžke 5,2 km vyfrézuje poškodenú vozovku a po 
celej šírke cesty sa položí nový súvislý asfaltový koberec. Nové asfaltové vrstvy sa pre plynulosť dopravy 
budú pokladať v noci, v čase od 19:00 do 4:30, kedy dôjde aj ku krátkodobému vypínaniu trakčného 
vedenia trolejbusovej dopravy.  
 
Práce na stavbe I/66 Napojenie R1 Hušták - križovatka Shell pozostávajú z nasledovných technológií: 
 

- Osadenie dočasného dopravného značenia na základe „Určenia dopravného značenia“ 
vydaného okresným úradom Banská Bystrica 

- Odfrézovanie jestvujúcich asfaltových vrstiev v hrúbke 11cm ................72 280 m2 
- Výšková úprava kan. poklopov a mreží ........................................................145 ks 
- Aplikácia asfaltového postreku ..............................................................144 560 m2 
- Pokládka asfaltovej vrstvy AC 22 L PmB hr. 60 mm .................................72 280 m2 
- Pokládka asfaltovej vrstvy AC 11 O PmB hr. 50 mm ................................72 280 m2 

 
Práce budú rozdelené do deviatich etáp realizovaných po jazdných pruhoch za plnej premávky. Práce 
sa budú vykonávať výlučne na ceste, premávka bude spustená až po skonsolidovaní vrstiev. Frézovanie 
pôvodných asfaltových vrstiev bude prebiehať počas dňa a pokládka nových asfaltových vrstiev bude 
prebiehať v nočnom čase od 19:00 – 4:30 hod.. 
 

Etapa         Staničenie  
   Termín 
realizácie 

I. Etapa križovatka Shell- Cementáreň-KU.  92,215 - 92,520 km 9.5. - 6.6. 

II. Etapa majer Shell 92,215 - 91,846 km 9.5. - 6.6. 

III. Etapa križovatka Majer 91,846 - 91,746 km 9.5. - 6.6. 

IV. Etapa od Kauflandu - Kaufland most 90,253 - 91,310 km 9.5. - 6.6. 

V. Etapa úsek Hušták po križovatku Kapitulská 88,480 - 89,352 km 6.6. - 24.7. 

VI. Etapa  Križovatka Kapitulská 89,352 - 89,467 km 6.6. - 24.7. 

VII. Etapa od Križovatka Kapitulská po križovatka Smrečina 89,467-89,837 km 6.6. - 24.7. 

VIII. Etapa križovatka Smrečina  89,837 - 90,076 km 6.6. - 24.7. 

IX. Etapa od križovatky Smrečina po Kaufland 90,076 - 90,253 km 6.6. - 24.7. 

 
Etapa I. – III. 

8:30 – 17:30 - Frézovanie asfaltových vrstiev vozovky a výšková úprava dažďových vpustí a poklopov 

dažďovej kanalizácie za stálej regulácie dopravy  pri zabratí  jedného jazdného pruhu. 

18:00 – 19:00 – Príprava podkládky asfaltových vrstiev (dočisťovanie, aplikácia spojovacieho postreku 

a pod...) pri zabratí jedného jazdného pruhu. 

19:00 – 4:30 – Pokládka asfaltových vrstiev vozovky zabratím celého jazdného pruhu.  

4:30 – 7:00 – Technologická prestávka/ chladnutie asfaltovej zmesi. Presmerovanie premávky do 

jedného jazdného pruhu. 

7:00 – 8:30 - Prestávka počas dopravnej špičky 

 

Etapa IV. 



6:00 – 20:00 – Nakoľko je v tomto úseku nižšia intenzita dopravy a možnosť presmerovania 

obojsmernej premávky do dvoch jazdných pruhov, všetky práce budú prebiehať počas dňa. 

 

Etapa V. – IX. 

8:30 – 17:30 - Frézovanie asfaltových vrstiev vozovky a výšková úprava dažďových vpustí a poklopov 

dažďovej kanalizácie za stálej regulácie dopravy  pri zabratí jedného jazdného pruhu tak aby bol možný 

prechod trolejbusov napojených na trakčné vedenie 

18:00 – 19:00 – Príprava podkládky asfaltových vrstiev (dočisťovanie, aplikácia spojovacieho postreku 

a pod...) pri zabratí jedného jazdného pruhu tak aby bol možný prechod trolejbusov napojených na 

trakčné vedenie. 

19:00 – 4:30 – Pokládka asfaltových vrstiev vozovky zabratím celého jazdného pásu za asistencie 

Dopravného podniku mesta Banská Bystrici z dôvodu krátkodobého vypínania trakčného vedenia 

v prípade kolízie pri vyklápaní asfaltovej zmesi. V tomto čase bude trolejová doprava nahradená 

vozidlami ktoré nebudú pripojené na trakčnú sieť. 

4:30 – 7:00 – Technologická prestávka/ chladnutie asfaltovej zmesi. Presmerovanie premávky do 

jedného jazdného pruhu tak aby bol možný prechod trolejbusov napojených na trakčné vedenie. 

7:00 – 8:30 - Prestávka počas dopravnej špičky  

 

Vzhľadom na prítomnosť autobusových zastávok bolo ich presunutie prípadne dočasné zrušenie 

dohodnuté nasledovne: 

Názov zástavky Presunutie 
Zrušenie              18:00-

4:30 

Zrušenie     
        6:00-

20:00 
Poznámka 

SAD na Partizánskej ulici 10-19.5. 18-19.5.     

Štadlerovo nábrežie v smere 
centrum 6-26.6. 9-10.5, 15.5 18.5. 

V jednom čase 
bude zrušená len 

jedna zo 
zastávok Národná v smere centrum 6-26.6. 9-10.5, 15.5 a 18.5 18.5. 

Štadlerovo nábrežie v smere 
Fončorda 6-26.6. 13-14.5, 15.5. 19.5. 

V jednom čase 
bude zrušená len 

jedna zo 
zastávok Národná v smere Fončorda 6-26.6. 13-14.5, 15.5. a 19.5. 19.5. 

Štefánikovo nábrežie v smere 
centrum   22 a 24.5.   

 

Štefánikovo nábrežie v smere 
Fončorda   23 a 27.5.   

 
Stavbu realizuje združenie EUROVIA – Doprastav, cena stavebných prác predstavuje 2,7 milióna eur 
s DPH.   
 


