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A. TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 

Identifikačné údaje stavby 
 
Názov stavby:  INS_FTTH_KE_PALO_00_Cermel 

Miesto stavby:  Košice - Čermeľ 

Charakter stavby:   Líniová stavba 
Projektový stupeň: PROJEKT PRE ÚR 
 
Identifikačné údaje investora 
 
Investor:  Slovak Telekom, a.s. 
  Bajkalská 28 

  817 62 Bratislava 
 
Identifikačné údaje spracovateľa PD 
 
Názov spracovateľa: SITEL s.r.o. 
Sídlo spracovateľa:  Zemplínska 6, 040 01 Košice 
Meno projektanta:  Ing. Jaroslav Krupčiak 
 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  

 
Rozsah stavby: intravilán, extravilán  
 
Projektované metre trasy: cca 8.500 m 

2.1 Účel stavby 

 
Účelom líniovej telekomunikačnej stavby je poskytovanie telekomunikačných služieb 

a výstavba nových trás s optickými káblami v mestskej časti Košice – Čermeľ. 
 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Projekt stavby rieši kombináciu vzdušnej a úložnej optickej siete, v zemi budú 

uložené HDPE multirúry s trubičkami a vo vzdušnej sieti sa využijú existujúce podperné 

body a novobudované podperné body, na ktoré sa nainštalujú vzdušné vedenia závesných 

optických káblov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Navrhované optické vedenia sa 

nebude dotýkať vzdušných rozvodov VSD. 

Trasa je zakreslená v priložených katastrálnych mapách v mierke 1:1000. 
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4. LEHOTY VÝSTAVBY 

Plánovaný termín zahájenia výstavby - rok 2021 - 2022. 
 

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY 

1.1      Územie výstavby 
Výstavba sa bude realizovať v intraviláne a extraviláne obce v nespevnenej aj 

spevnenej ploche. Projektovaná zemná trasa bude zasahovať do lesných pozemkov. 
Pre potreby projektu pre realizáciu stavby a pre potreby dokumentácie 

zrealizovanej stavby, bude územie stavby geodeticky zamerané a doplnené o zistené 
inžinierske siete. Pred začatím zemných prác budú projektované trasy vytýčené v teréne 
za prítomnosti správcov inžinierskych sietí. V ochranných pásmach inžinierskych sietí je 
potrebné pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. 
  
Návrh výstavby, popis trasy  
 

Projektovaná trasa optického kábla (OK) bude vedená v intraviláne v k.ú. Čermeľ 
a v k.ú. Severné Mesto. Navrhovaná trasa bude začínať v bode napojenia na parcele č. 
KNC 8329/1 napojením sa na existujúcu trasu na križovatke so Suchodolinskou ulicou, tak 
ako je zrejmé na výkrese č. L.10 v mierke 1:1000. Následne sa trasa OK rozdelí na dva 
smery;  prvý zabočí na Suchodolinsku zemným výkopom v spevnenej ceste a po cca 40m 
prejde k jestvujúcemu stĺpu ST a ďalej bude pokračovať po nových stĺpoch ST Suchou 
dolinou. Druhý smer bude pokračovať v chodníku a po cca 30m prejde na druhú stranu do 
zeleného pásu. Ďalej bude trasa OK pokračovať najprv južne cca 25m, a potom prekrižuje 
potok v existujúcej chráničke, potom bude pokračovať severne cca 360m, kde prekrižuje 
cestu. Následne bude projektovaná trasa pokračovať po pravej strane v chodníku až na 
koniec ulice po odbočku na Čermeľské prielohy výkres č. L.7. 

Od tohto bodu bude trasa pokračovať do kopca po pravej strane spevnenej cesty až 
na križovatku so Strmou ulicou cca 380m parcela č. 1498/1. Tu sa zemná trasa OK rozdelí 
na dva hlavné smery, jeden bude pokračovať do kopca Strmou ulicou po ľavej strane cca 
260m, čím bude pripájať bočné ulice vľavo a vpravo vzdušnými vetvami s novými stĺpami 
ST, ktoré budú osadené každých 50m. 

Na konci Strmej ulici sa trasa opäť rozdelí na dva smery, trasa odbočí do ľava 
a bude pokračovať zemným výkopom na úroveň parcely 806 v lesnom pozemku, potom 
druhá trasa zabočí do prava, a bude pokračovať v zemi na úroveň vysielača, a ďalej popri 
plote po koniec parcely 881/2, kde sa trasa zas delí na dva smery; jeden ide len po 
parcelu č. 889 a druhý prechádza lesným chodníkom až po začiatok parcely KNC 2155/2; 
výkres č. L.6, kde sa trasa znovu rozdelí, krátka zemná vetva po koniec záhrady p.č. 1016; 
dlhá vetva bude vykopaná popri plote dolu kopcom p.č. 1512 so vzdušnou odbočkou na 
parcelu č. 1513; výkres č. L.6 s pokračovaním na výkres č.8 cez parc. čísla 1512 a 1511/2. 

Druhý hlavný smer bude pokračovať v zemi po koniec Čermeľských prieloh cca 
790m, a taktiež bude pripájať priľahlé ulice vzdušnými vetvami s novými stĺpami ST, 
a nakoniec bude vzdušnými vetvami s novými stĺpami ST pokrytá aj zvyšná časť Prielohy 
výkres č. L.1-2; okrem južnej ulice parc. číslo 1497 a zemného prepoja medzi parcelami 
1498/6 a 1495, ktorý prechádza lesom pozemkami mesta. 



INS_FTTH_KE_PALO_00_Cermel 

   

  str. 4/10  

Trasa výkopu pre pokládku chráničiek - HDPE  40 mm rúr a multirúr bude vedená, 
tak ako je zakreslené v prílohách (č. L.1 - L.10). Do výkopu budú uložené chráničky 
(zväzky trubičiek DB X x 7 a zväzky DB 4 x 12) pre vybudovanie optického kábla zafúknutím.   

Hĺbka uloženia kábla v extraviláne je 0,9 - 1,2m. Hĺbka uloženia kábla v intraviláne 
je 0,6-0,7m. Križovanie vodných tokov je v hĺbke1,5m od dna koryta. Križovanie ciest je 
v hĺbke 0,9m. Budovaná telekomunikačná sieť nemá negatívny vplyv na ochranu prírody 
a krajiny. Pri realizácií stavby nedôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti 
existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu 
koreňovej sústavy drevín – ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí 
navrátenie narušenej časti prírody do pôvodného stavu. 

 
Celková dĺžka samostatných výkopov bude cca 8.500 m. 
 
 

 

2.     ZHODNOTENIE STAVENISKA 

2.1    Ochranné pásma podzemných inžinierskych sietí 
  

Križovanie s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a ich súbehy sú 
riešené v súlade s priestorovou normou STN 736005. Pred začatím zemných prác sa 
jestvujúce inžinierske siete vytýčia. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za 
dozoru a podľa podmienok správcov sietí. 

Pri spracovaní projektu a realizácie stavby budú rešpektované pripomienky 
dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v rámci výberu trasy stavby. 
 
  

4.     STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

4.1    Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie 
 

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívne vplyvy na životné 
prostredie. Počas výstavby budú na nevyhnutný čas dočasné zásahy do životného 
prostredia. Tieto je nutné spoluprácou účastníkov výstavby minimalizovať v zmysle 
pripomienok dotknutých organizácií. Podmienky a pripomienky sú súčasťou vyjadrení. 
Dokumentácia územného rozhodnutia zohľadní pripomienky uplatnené v rámci územného 
konanie a spracovania projektu. Realizáciu stavby začne stavebník až po splnení všetkých 
zákonom stanovených povinností vyplývajúcich zo zákonov SR. 

 
4.2 Nakladanie s odpadmi 
 
             Predpokladá sa, že v projektovanej stavbe môžu vzniknúť tieto odpady: 
 
- z výstavby, pozostávajúce z vybúraných hmôt chodníkov a ciest - (prechody pod cestami 
sa realizujú buď pretláčaním alebo prekopaním) 
 
- z prevádzky projektovaných zariadení nevznikajú odpady 
 
            Miesto skládky, spôsob likvidácie ani dopravné vzdialenosti projekt neurčuje, to 
bude predmetom zmluvného riešenia dodávateľa stavebných prác. Organizácie, ktoré 
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budú realizovať jednotlivé časti prác musia mať oprávnenie na manipuláciu, nakladanie, 
skladovanie a likvidáciu jednotlivých materiálov. Tento odpad bude odvezený a likvidovaný 
organizáciou na to oprávnenou. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklady o uložení na 
skládky, resp. doklady o likvidácii odpadov.  
 

Nakladanie s odpadmi je prevedené podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 365/2015 Z.z., ktorá ustanovuje 
Katalóg odpadov. 

 
 

4.2.1 Kategorizácia odpadov 

 

Číslo skupiny Druh odpadu    Kategória           
 Predpokladané  

kategórie odpadu                   množstvo 
 

17                   Stavebné odpady a odpady z demolácií  
  ( vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest )  

 
17 01             Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 
 
17 01 01        Betón                             O  1,2 m3 

 
17 03             Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 
 
17 03 01        Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht    N  0,6 m3 

 
 

4.3       Údaje o zábere LPF a PPF 
Trasa nezasahuje do poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
Stavbou bude zasiahnutý lesný pôdny fond. Pri stavbe sa nepredpokladá výrub 

stromov.  
 
 

5.    STAROSTLIVOSŤ O BEZP. PRÁCE NA TECH. ZARIADENIACH 

5.1      Ochrana podzemných inžinierskych sietí 
Stavba bude zasahovať do nasledovných ochranných pásiem: 

 telekomunikačných vedení 

 silových vedení 

 vodovodov 

 plynovodov 

 kanalizácií, stok a odvodnení 

5.3      Protikorózna ochrana 

Protikorózna ochrana káblov je zohľadnená výberom použitého typu kábla. 
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5.4      Požiadavky na PO, CO a BOZP 
Zariadenia budované v rámci stavby nie sú z hľadiska požiarnej ochrany 

nebezpečné. Z hľadiska požiarnej ochrany nie sú na výstavbu kladené osobitné 
požiadavky. Pri realizácií je nutné dodržiavať všeobecné protipožiarne opatrenia a 
predpisy PO. 

Ukončenie káblov v budovách bude zabraňovať šírenie požiaru v nich. Trasy 
v budovách resp. objektoch budú vedené priestormi budovanými pre trasu káblov (lávky, 
kanály, lišty) . Vstupy do objektov  a prechody budú tesnené proti šíreniu požiarov 
a plynov. Požiadavky na ochranu koncových telekomunikačných zariadení sú riešené 
v rámci technologickej časti objektov. 

Z hľadiska civilnej ochrany je technickým riešením zabezpečená odolnosť 

telekomunikačného zariadenia pred nežiaducimi vonkajšími vplyvmi.  

Z hľadiska  BOZP je potrebné dbať na používanie ochranných prostriedkov v praxi. 
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6.    URČENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM  

Vzdialenosti medzi telekomunikačným káblom a ostatnými inžinierskymi 
sieťami a zariadeniami : 

 

Druh vedenia 

Oznamovací telekomunikačný kábel 

križovanie (m) súbeh (m) 

mechanicky 
   chránený      
nechránený 

mechanicky 
  chránený    

nechránený 

Silové káble do 1 kV 0,10 0,30 0,10 0,30 

Silové káble do 35 kV 0,10 0,80 0,30 0,80 

Plynovody do 0,3 MPa 0,10 0,10 0,40 0,40 

Plynovody nad 0,3 MPa 0,50 0,50 3,00 3,00 

Vodovodné potrubie 0,20 0,20 0,40 0,40 

Tepelné vedenia 0,15* 0,50 0,30* 0,80 

Melioračný kanál 0,70 0,70 0,50 0,50 

Závlahové potrubia 0,20 0,20 1,00 2,00 

Stoky, kanalizačné prípojky 0,20 0,20 0,50 0,50 

Kolektory, káblové kanály 0,10 0,10 0,30 0,30 

Potrubná pošta 0,20 0,20 0,20 0,20 

Káblovody 0,10 0,10 0,30 0,30 

Diaľkovody horľavých kvapalín 0,10 0,10 0,50 0,50 

*tepelne chránené vedenie 
 

7.    ZABEZPEČENIE HLAVNÝCH ENERGIÍ 

Elektrickú energiu nie je potrebné zabezpečiť. V trase je potrebné používať nezávislé 
zdroje energie a pohonov mechanizmov. V koncových objektoch je elektrická energia 
k dispozícii 
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C. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 

1.     ZEMNÉ PRÁCE 

1.1      Charakter výkopových prác 
 
Ryha pre uloženie chráničiek HDPE bude podľa TA 225 nasledovné: 
 

Č.p. Poloha / účel Šírka 
( m ) 

Hĺbka 
( m ) 

3.1. Výkopy v zeleni (mestské územia 
nedláždené) 

0,35 0,70 

3.2. Výkopy v chodníku (mestské územia 
dláždené) 

0,30 0,60 

4. Križovania ciest – miestne komunikácie 
Križovania ciest – mestské komunikácie 

0,35 
0,50 

0,90 
1,20 

 
 Chráničky HDPE (DB 4 x 12 a DB X x 7) sa v celom priebehu výstavby uložia do 
lôžka zo zeminy. Nad HDPE sa výstražná fólia PVC oranžovej farby. 
 Pieskovanie lôžka sa vykoná u zemín vyšších tried, kde môže dôjsť k porušeniu 
plášťa kábla z dôvodu výskytu väčších kameňov. Trasa bude označená markermi, taktiež 
aj začiatok a koniec chráničiek napr. pri križovaní komunikácií. 
 Plastové žľaby budú použité v miestach križovania s inými inžinierskymi sieťami tak, 
aby boli dodržané ustanovenia STN 73 6005 . 
 Povrch rýh sa po zásype uvedie do pôvodného stavu. V zeleni sa zatrávni, 
spevnené plochy sa upravia betónom na šírku porušenia a asfaltom na šírku porušenia, 
viď. vyjadrenie SKK. Prípadné škody spôsobené stavbou budú vlastníkom nahradené 
z nákladov stavebníka. 
  
1.2      Popis križovania a súbehov št. ciest 
 

Križovanie miestnych a mestských komunikácií bude vykonávané mikrotunelovaním 
resp. pretláčaním so zatiahnutím optických káblov do hrubostennej PE chráničky  Ø 110 
mm, ktorá musí presahovať šírku komunikácie min. 1m na každú stranu. Dĺžka chráničiek 
bude rešpektovať šírkové usporiadanie cesty. Hĺbka uloženia chráničky je min. 0,9 – 1,2 m 
resp. riadené mikrotunelovanie 1,5 m pod vrchnou spevnenou časťou komunikácie. Konce 
chráničiek sa utesnia proti vnikaniu nečistôt. Jamy pre pretláčacie zariadenie a čakacie 
jamy sa zasypú a povrchy jám sa uvedú do pôvodného stavu. Začiatok a koniec chráničky 
sa označí markermi. 
 Chodníky a úzke prístupové komunikácie sa budú križovať podvŕtaním z ryhy. 
Pred samotným mikrotunelovaním je nutné previesť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych 
sietí. 

1.2.1 Popis križovania a súbehov železnice 

 

Navrhovaná trasa projektovaného optického kábla (ďalej len OK) nebude križovať 
žel. trať. 
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1.3 HDPE, optický kábel 
 

Pri tejto stavbe budú v trase uložené 3 HDPE chráničky (DB 4 x 12 a DB X x 7) 

a následne bude do nich zafúknutý optický kábel OK. 
 
 
 
 

D. STAVENISKO A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

 

ZARIADENIE STAVENISKA 

 
Územné podmienky pre realizáciu sú dobré. V navrhovanej trase sa vyskytnú 

križovania a súbehy navrhovaných HDPE s cestami a ostatnými inžinierskymi sieťami.  
Pracovníci, ktorí pracujú v blízkosti komunikácií sa musia riadiť zákonmi č. 135/61 

Zb. v znení neskorších predpisov, úplné znenie č. 193/1997 Z. z. o cestnej doprave, č. 
315/1996 Z. z o premávke na pozemných komunikáciách a vyhláškou MV SR č. 90/1997.  

Priestory pre zariadenie staveniska v oblasti stavby si zabezpečí zhotoviteľ stavby 
podľa vlastných potrieb. S príslušnými úradmi prerokuje podmienky užívania pozemkov 
a skládok. V týchto priestoroch si dodávateľ vybuduje skládky materiálov a zabezpečí 
odstavenie mechanizmov.  

Nedôjde k trvalému záberu lesného pôdneho fondu a nedôjde ani k výrubu stromov. 
 
 
PREHĽAD NORIEM A PREDPISOV UPRAVUJÚCICH REALIZÁCIU STAVBY 
 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení 

- Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

- Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v úplnom znení 
- Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v úplnom znení 
- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách 
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
- Zákon č. 220/2004 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v úplnom znení 
- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v úplnom znení 
- Zákon č. 137/2010 Zb. o ochrane ovzdušia v úplnom znení 
- Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
- Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike v úplnom znení 
- Zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach v úplnom znení 
- Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
- Vyhláška č. 202/2002 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
- Vyhláška č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 

výkon niektorých pracovných činností. 
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Ostatné súvisiace zákony, vyhlášky a predpisy. 
 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 34 2100 Predpisy pre oznamovacie zariadenia 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 34 2030 Predpisy pre ochranu oznamovacích vedení pred vplyvom VN a VVN vedení 
STN 33 4050 Predpisy pre podzemné oznamovacie zariadenia 
STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi 
STN 73 6961 Križovanie a súbehy vedení s melioračnými zariadeniami 
TA 205 Príprava, projektovanie, výstavby, montáž, prevádzka, údržba a opravy optických  
   káblov. 
TA 225 Plánovanie,  projektovanie a výstavba prístupovej siete 
TA 226 Technická dokumentácia líniových stavieb 

 
Pre bezpečnosť práce platia nasledovné normy a predpisy: 
 

STN 34 1010 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečných dotykovým napätím 
STN 34 2000 Základné predpisy pre elektrické oznamovacie vedenia 
STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach  
Smernice pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rezorte spojov 
Smernice bezpečnej práce – časť I – XI a ostatné súvisiace normy a predpisy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košice,  júl  2021       Ing. Jaroslav Krupčiak 


