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EURÓPSKY FOND 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Rozvoj cestnej infraštruktúry
medzi okresmi

Gorlice - Jaslo - Bardejov

 Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powiatem
gorlickim, jasielskim i bardejowskim



 0. ETAPA
 Názov etapy:  PRÍPRAVNÁ
 Obdobie realizácie: 1/2010 – 3/2010

 I. ETAPA
 Názov etapy: ORGANIZAČNÁ
 Obdobie realizácie: 2/2012 – 11/2014

 II. ETAPA
 Názov etapy: PRÁCE NA CESTÁCH
 Obdobie realizácie: 2/2012 – 11/2014

 III. ETAPA
 Názov etapy:  PROPAGÁCIA PROJEKTU
 Obdobie realizácie: 2/2012 – 11/2014

 IV. ETAPA
 Názov etapy:  PRÁCA NA CESTE - ĎALŠIE AKTIVITY
 Obdobie realizácie: 12/2014 – 9/2015

 V. ETAPA
 Názov etapy:  PRÁCA NA CESTE - ĎALŠIE AKTIVITY
 Obdobie realizácie: 12/2014 – 11/2015



Predmetom projektu je stavba súdržnej cestnej siete spá-
jajúcej dve hlavné pohraničné tepny Poľska a Slovenska: 
cestu č. 77 Svidník – Bardejov so štátnou cestou č. 28 Me-
dyka – Zator, ktoré prechádzajú turistickým územím okre-
sov Bardejov, Gorlice a Jasło a ktoré sú turistickým posilne-
ním poľsko-slovenského pohraničia.

Realizácia stavebného rozsahu zahŕňa úpravu a moderni-
záciu cestných ťahov: 
• Chmeľová - Becherov – Konieczna (okres Bardejov)

• Zborov - Stebnícka Huta (okres Bardejov)
• Gładyszów – Uście Gorlickie (okres Gorlice)
• Hańczowa – Wysowa (okres Gorlice)
• Klimkówka - Uście Gorlickie – úsek popri jazere Klimkó-

wka (okres Gorlice)
• Dębowiec - Cieklin - Folusz (okres Jasło)
Dĺžka cestných úsekov, na ktorých sa projekt realizoval, 
predstavuje 44,354 km, vrátane 10,911 km na slovenskej 
strane a 33,443 km na poľskej strane (10,565 km – okres 
Jasło, 22,878 km – okres Gorlice).

CIELE PROJEKTU 

Hlavný cieľ:
Zvýšenie komunikačnej prístupnosti k oblastiam turistickej 
aktivity v pohraničnom pásme v dôsledku zlepšenia zjazd-
nosti okresných ciest ako zložka výkonného a súdržného 
regionálneho dopravného systému v oblasti cestnej in-
fraštruktúry, ktorý rozhoduje o sociálno-hospodárskom 
rozvoji regiónu.

Špecifické ciele:
1. Posilnenie poľsko - slovenských partnerských kontaktov.
2. Vytvorenie cezhraničného cestného spojenia medzi 

hlavnými pohraničnými komunikačnými tepnami Poľ-
ska a Slovenska.

3. Zvýšenie počtu turistov navštevujúcich región pohrani-
čia a využívajúcich jeho rekreačné atrakcie.

4. Posilnenie turistickej činnosti využitím teleinformatic-
kých techník.

Projekt je nevyhnutný pre územie podpory, pretože vy-
užívajúc podobnosti troch partnerov (kultúrne, prírodné, 
hospodárske) a vďaka cestnej dostupnosti v cezhraničnom 
vzťahu, bude príspevkom k hospodársko - ekonomickému 
posilneniu územia.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Oprávnené náklady projektu (v €):

Partneri ERDF

Národné spolufinancovanie

Spolu
% financovania

z ERDF
Prostriedky 
štátneho 
rozpočtu

Vlastný
vklad

Vedúci partner - Powiat Gorlice 3 245 115,67            0,00 572 667,47 3 817 783,14 85,00 %

Partner projektu1 - Powiat Jasło 2 423 686,22            0,00 427 709,34 2 851 395,56 85,00 %

Partner projektu 2 - SÚC PSK 1 771 150,15 208 370,61 104 185,30 2 083 706,06 85,00 %

Celková suma projektu 7 439 952,04 208 370,61 1 104 562,11 8 752 884,76 85,00 %



MODERNIZÁCIA CESTNÉHO SPOJENIA II/545 CHMEĽOVÁ - BECHEROV 

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

• SO 01 Úsek č. 1  II/545 Chmeľová – Becherov
 v km 36,069 - km 36,769
• SO 02 Úsek č. 2  II/545 Chmeľová – Becherov
 v km 40,004 - km 40,928

Cestná komunikácia II/545 je napojená na základný ko-
munikačný systém ciest prvej triedy v obci Zborov napo-
jením na cestu I/77 Bardejov – Svidník. Cestná komuni-

kácia je navrhovaná ako dvojpruhová C 7,5/60, so šírkou 
spevnenej časti asfaltom 6,0 m. Jestvujúca komunikácia je 
šírky 5,90 m – 6,10 m. Modernizácia cestnej komuniká-
cie II/545 v danom úseku spočíva v úprave krytu vozovky 
zriadením vyrovnávacej vrstvy a obrusnej vrstvy vozovky, 
ako aj v odvodnení cesty spevnenými dláždenými prie-
kopami a v osadení bezpečnostných zariadení. Celková 
dĺžka úpravy úseku č. 1 je 700 m a úpravy úseku č. 2 
je 924 m. Smerové a sklonové pomery komunikácie sa 
oproti jestvujúcemu stavu nemenia.



• SO 02 Modernizácia cesty
 III/3505 (III/545 024)
 Zborov – Stebnícka Huta 

Cestná komunikácia III/3505 (III/545 
024) je pripojená na základný komuni-
kačný systém ciest druhej triedy v ob-
ci Zborov napojením na cestu II/545 
Zborov – hraničný priechod s Poľskou 
republikou. Cestná komunikácia je na-

vrhovaná ako dvojpruhová so šírkou 
spevnenej časti vozovky asfaltom 4,50 
- 5,00 m. 
Modernizácia cestnej komunikácie III/
3505 (III/545 024) v daných úsekoch 
spočíva v úprave krytu vozovky zria-
dením vyrovnávacej vrstvy z betónu 
asfaltového AC 11 hr. 30 mm a obrus-
nej vrstvy vozovky z asfaltového betó-
nu modifikovaného AC 11 hr. 40 mm. 

MODERNIZÁCIA CESTY II/545 A III/3505 (III/545 024)
ZBOROV – STEBNÍCKA HUTA

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

• SO 01 Modernizácia cesty II/545 
prieťah obcou Zborov 

Cestná komunikácia je navrhovaná 
ako dvojpruhová zberná, kategórie 
MZ 8,50/50, so šírkou jazdného pru-
hu 3,25 m a šírkou vodiaceho prúžku 
0,50 m v km 0,000 – 0,300, v stani-
čení km 0,300 – km 0,787 sa šírka vo-
zovky spevnenej časti asfaltom mení 
od 6,50 m do 7,0 m. 
Modernizácia cestnej komunikácie II/
545 v danom úseku spočíva v úprave 
krytu vozovky zriadením vyrovnáva-
cej vrstvy z betónu asfaltového AC 11 
hr. 30 mm a obrusnej vrstvy vozovky 
z asfaltového betónu modifikovaného  
AC 11 hr. 40 mm, ako aj v odvodnení 
cesty spevnenou dláždenou priekopou 

dlhou 253 m, v osadení bezpečnost-
ných zariadení – oceľových zvodidiel 
v dĺžke 156 m a zriadení vodorovné-
ho dopravného značenia v celej dĺžke 

úpravy 787 m. Smerové a sklonové 
pomery komunikácie sa oproti jestvu-
júcemu stavu nemenia.

V prvom úseku úpravy komunikácie 
v km 0,000 – km 1,800 je navrhovaná 
oprava vozovky vrátane podkladných 
vrstiev. Po celej dĺžke I. úseku je na-
vrhované zriadenie novej vyrovnáva-
cej a obrusnej vrstvy. Súčasťou úpravy 
cestnej komunikácie je aj vodorovné 
dopravné značenie v dĺžke 5 800 m.



Správa a údržba ciest
Prešovského

samosprávneho kraja
ul. Jesenná č.14
080 01 Prešov
www.sucpsk.sk

 PARTNER 1  PARTNER 2 VEDÚCI PARTNER

SO 01 - Úsek č.1 II/545 Becherov v km 39,354 - km 40,004
• rozšírenie cestnej komunikácie na kategóriu C 7,5/60
• odvodnenie cestného telesa trativodom Ø 160 mm
 a trojuholníkovou priekopou
• rekonštrukcia cestného priepustu v km 0,45770
• vybudovanie štyroch hospodárskych vjazdov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA STAVBY

SO 02 - Úsek č.2 II/545 Becherov v km 40,928 - km 42,983
• rozšírenie cestnej komunikácie na kategóriu C 7,5/60
• odvodnenie cestného telesa trativodom Ø 160 mm
 a trojuholníkovou spevnenou priekopou
• vybudovanie nových cestných priepustov DN 800
 v km 0,770 a km 1,435
• rekonštrukcia jestvujúcich cestných priepustov:
 - v km 1,603 25 DN 700
 - v km 1,804 75 DN 700
 - v km 1,971 50 DN 1200
• vybudovanie hospodárskych vjazdov v počte 3 ks

SO 03 - Rozšírenie mostného 
objektu č. 545-049
• v poli jestvujúceho mosta je 

vybudovaný nový klenbový 
most z plechu vlnovitého pro-
filu s výplňou z betónu, s roz-
šírením do ľavej strany v sme-
re staničenia cesty

Rozvoj cestnej infraštruktúry

medzi okresmi

Gorlice - Jaslo - Bardejov

2010 - 2014

... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...

E U R Ó P S K A  Ú N I A
E U R Ó P S K Y  F O N D

R E G I O N Á L N E H O  R O Z V O J A

 Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy powiatem

gorlickim, jasielskim i bardejowskim

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Polsko – Slovenská republika 2007 – 2013 ´

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA STAVBY

VEDÚCI PARTNER PARTNER 1 PARTNER 2

Powiat
Gorlicki
Biecka 3

38-300 Gorlice

Powiat
 Jasielski
Rynek 18

38-200 Jasło

Správa a údržba ciest
Prešovského

samosprávneho kraja
Jesenná 14

080 01 Prešov

www.powiatgorlicki.pl  www.powiat.jaslo.pl www.sucpsk.sk

. . .

vzdušné telefónne vedenie káblom 2x TCEKES 10XN0,8 bolo 
uložené do zeme novými káblami TCEKPFLE rovnakého profilu.
Dĺžka úpravy kábla v km 39,354 – km 40,004 je 800m a v km 40,928 
až km 42,983 je 2100m 

SO 03 - Rozšírenie mostného objektu č. 545-049
v poli jestvujúceho mosta je vybudovaný nový klenbový most z plechu
vlnovitého profilu s výplňou z betónu, s rozšírením do ľavej strany 
v smere staničenia cesty

CESTY MOSTY REKONŠTRUKCIE
www.cmr.sk

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIE DOPRAVNÝCH STAVIEB

PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB
Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice, Tel: 051/748 05 24

s.r.o.

SO 01 - Úsek č.1 II/545 Becherov
v km 39,354 - km 40,004

SO 02 - Úsek č.2 II/545 Becherov v km 40,928 - km 42,983
rozšírenie cestnej komunikácie na kategóriu C 7,5/60 odvodnenie cestného telesa trativodom Ø 160 mm
a trojuholníkovou spevnenou priekopou. 

 

Vybudovanie nových cestných priepustov DN 800 v km 0,770 a km 1,435
Rekonštrukcia jestvujúcich cestných priepustov:  v km 1,603 25 DN 700; v km 1,804 75 DN 700; 
v km 1,971 50 DN 1200.  Vybudovanie hospodárskych vjazdov v počte 3 ks

rozšírenie cestnej komunikácie na 
kategóriu C 7,5/60 odvodnenie

cestného telesa trativodom Ø 160 mm

a trojuholníkovou priekopou. 
Rekonštrukcia cestného priepustu

v km 0,45770 vybudovanie 
štyroch hospodárskych vjazdov.

SO 04 - Preložka telefónneho vedenia

Zhotoviteľ stavby:    C.M.R. Slovakia, s.r.o.  Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice   Tel: 051/748 05 31    cmr@cmr.sk

Powiat
Jasielski
Rynek 18

38-200 Jasło
www.powiat.jaslo.pl

Powiat
Gorlicki
Biecka 3

38-300 Gorlice
www.powiatgorlicki.pl


