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Abstrakt 

Výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Tomášovce.  

 

Kľúčové slová: rýchlostná cesta R2  

Úvod článku  

Úsek Mýtna – Tomášovce je súčasťou rýchlostnej cesty R2 Trenčín – Prievidza – Zvolen – 

Lučenec – Košice, ktorá predĺži súvislú sieť rýchlostných komunikácií od Zvolena smerom na 

východné Slovensko. 
Stavba Rýchlostnej cesty R2 vstupuje do katastrálnych území Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, 

Podrečany a Tomášovce. Prechádza okresom Lučenec v Banskobystrickom kraji.  

 

 
Obr. 1 Ortofotomapa rýchlostnej cesty R2 

 

 
Obr. 2 Prehľadná situácia rýchlostnej cesty R2 



Rozsah stavby  

- dĺžka úseku rýchlostnej cesty R2 je 12,82km 

- začiatok výstavby 08/2019 

- 11 mostných objektov na trase 

- 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3,7 km 

- 1 mimoúrovňová križovatka  

- Násypy 1 700 000 m3 

- Odkop      600 000 m3 

- CBGM       60 000 m3 

- SMA         12 000 m3 

- ACl 16       24 000 m3 

- ACp 22      25 000 m3 

 

 

 
Obr. 3 Vizualizácia v km 10,500 

Pyrotechnický prieskum 

Na prehľadávanom úseku sa našla opakovane nevybuchnutá munícia. Odhadovaná hmotnosť nájdenej 

nevybuchnutej munície bola cca. 52 kg ostrej- nevybuchnutej munície.  
Osobitne bola poskytovaná súčinnosť pyrotechnikov pri výreze a výrube drevín, tak aby bola 

zabezpečená maximálna bezpečnosť. 

 



 
Obr. 4 Dva kusy puškového granátu, ktoré sa nachádzali v koreňovom systéme stromu 

 

                                       
Obr. 5 fotografia nálezu z 14.12.2019 – 75 mm delostrelecký granát 

 

                                       
            Obr. 6 nevybuchnuté 75 mm delostrelecké projektily 

 

Za extrémne nebezpečný nález je možné považovať nález, pri ktorom bolo nájdených 6 kusov 

delostreleckých granátov niekoľko metrov od obývaných domov, ktorý by v prípade výbuchu zničil 

okolité domy. Každý kus munície by sám dokázal spôsobiť zranenia alebo zabitia ľudí a prípadne 
zničenie stavebnej techniky. Jeden nález sa nachádzal v koreňovom systéme dreviny/stromu. 



Archeologický prieskum 

Celková dĺžka úsekov podrobených archeologickému prieskumu bola 8,55 km. Povrchový zber bolo ale možné 

vykonať len v dĺžke 2,4 km na plochách, ktoré boli rozrušené poľnohospodárskymi zemnými prácami. Ostatné 

plochy boli skúmané odlišným spôsobom, 

 

 
 

Obr. 7 Pohľad na hradisko nad obcou Lovinobaňa 

 

 

                                                 
 

Obr. 8 Opevnenie hradiska - fragmenty 

 

 

 

 

 

 



                         
 

Obr. 9 Polozemnica doba laténska 

Výstavba R2 Mýtna – Tomášovce 

 
                              Obr. 10 Obj. 213-01 Most na R2 nad I/16 a žel. traťou v km 9.441 - 9.957      

 



 
Obr. 11. Obj. 217-01 Most na R2 nad III/2664 v km 15.400   

 

Záver článku 

Nová časť rýchlostnej cesty odľahčí existujúcu cestu I/16 od tranzitnej automobilovej dopravy a tým aj 

skráti čas jazdy na tzv. južnom ťahu. Zníži súčasné negatívne vplyvy dopravy a výrazne zlepší životné 

podmienky obyvateľov dotknutých obcí. Rýchlostná cesta v navrhovanom úseku preberie všetku 

tranzitnú dopravu, ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu E 571 (zároveň E 58) „R2 Trenčín – 

Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice.“ Existujúca 

cesta I/16 po odľahčení od tranzitnej dopravy bude prevádzať dopravu medzi sídelnými útvarmi na danej 

dopravnej osi a plniť funkciu komunikácie vedenej v súbehu s rýchlostnou cestou, t.j. bude slúžiť pre 

premávku vozidiel vylúčených z premávky z rýchlostnej cesty. Navrhovaný úsek rýchlostnej cesty bude 

predstavovať významné predĺženie súvislej siete rýchlostných ciest v smere na východ od Zvolena 

v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko. 
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