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1 ÚVOD 

Plán udržateľnej mobility (PUM) je strategický dokument, ktorý má za cieľ zvýšenie kvality života 

v Trenčianskom kraji. Je zameraný na oblasť mobility obyvateľov a návštevníkov, teda na pohyb 

pešo, na bicykli, v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy alebo automobilom či na prepravu 

tovaru v rámci kraja. Spracovaný dokument je koncepčnou štúdiou všetkých subsystémov 

dopravy v Trenčianskom kraji a po svojom dokončení by sa mal stať záväzným podkladom pre 

plánovanie dopravnej obslužnosti na území kraja. Súčasťou prípravy plánu udržateľnej mobility 

je účasť odbornej aj laickej verejnosti na tvorbe dokumentu, na hľadaní optimálneho riešenia a 

na hodnotení výsledkov navrhnutých opatrení.  

Jedným z dôvodov pre zhotovenie tohto dokumentu je potreba analyzovať stav súčasnej 

dopravnej infraštruktúry, zistiť mobilitné návyky obyvateľov a v návrhovej časti dokumentácie 

preveriť zodpovedajúci rozvoj, ktorý bude vychádzať zo zásad pre udržateľný rozvoj dopravy a 

zvýšenie kvality životného prostredia. Ďalším dôvodom je vytvorenie jedného koncepčného 

materiálu, ktorý v jednom dokumente zohľadňuje všetky druhy dopravy na území kraja, dáva 

ich do kontextu a navrhuje opatrenia, ktoré väčšinou nie sú zamerané iba na jeden druh 

prepravného módu. PUM je teda možné zaradiť z hľadiska plánovania dopravnej infraštruktúry 

na úroveň územného plánu kraja. 

Hlavným cieľom Plánu udržateľnej mobility je zaistiť vyvážený rozvoj kraja s ohľadom na 

spokojnosť a zdravie jeho obyvateľov a návštevníkov. Ďalším cieľom dokumentu je vytvárať 

podmienky pre rozvoj kvalitnej dopravnej infraštruktúry postavenej na využití technicko-

ekonomických vlastností jednotlivých druhov dopravy, vytvárať predpoklady pre znižovanie 

emisií, hluku a iných škodlivých látok v plnom súlade s európskymi právnymi predpismi 

s ohľadom na minimalizáciu dopadov na verejné zdravie a životné prostredie.  

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja je členený do týchto častí: Zberu 

dát, Prieskumov, Analytickej, Návrhovej a Plánu implementácie a monitorovania PUM. 

Cieľom zberu dát je zhromaždenie dostupných podkladov a informácií o stave všetkých 

dopravných subsystémov. 

Cieľom analytickej časti je analýza dostupných informácií o stave a možnostiach rozvoja všetkých 

dopravných subsystémov. Analýza obsahuje vyhodnotenie všetkých subsystémov dopravy po 

stránke kapacity, ponuky a dopytu a z nich vyplývajúcej disproporcie, ktoré je nutné riešiť.  

V závere analytickej časti je urobená prehľadná SWOT analýza každého dopravného subsystému 

aj komplexne celého systému dopravy v meste vrátane dostupnosti, bezpečnosti a vplyvu na 

životné prostredie. 

Záver analytickej časti bude venovaný stratégii kraja a vyjasneniu vízie mobility v konsenze 

s kľúčovými partnermi a verejnosťou. Prostredníctvom analytickej časti budú nájdené odpovede 

na otázky – Kam chceme, aby Trenčiansky kraj smeroval a prečo?, Ako chceme, aby kraj vyzeral 

o 5 – 30 rokov?, Ako chceme, aby bola zaistená súvisiaca nevyhnutná mobilita? V nadväznosti 

na víziu kraja a schválených strategických cieľov bude určený súbor merateľných indikátorov pre 

možné vyhodnotenie dopadov v procese naplňovania PUM. 
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V návrhovej časti bude vykonaný návrh optimalizácie rozvoja jednotlivých dopravných 

subsystémov, bude vyhodnotené ich vzájomné spolupôsobenie a bude komentovaný vplyv na 

životné prostredie. Navrhnuté opatrenia v návrhovej časti budú vychádzať z uskutočnených 

SWOT analýz a zároveň budú zohľadňovať nastavené a schválené Vízie rozvoja kraja z 

analytickej časti dokumentácie. Bude zohľadnená preferencia nemotorovej dopravy a preferencia 

verejnej hromadnej dopravy ako nosného prvku verejnej prepravy osôb pri zachovaní kvalitného 

zásobovania územia mesta a pokrytia potrieb mobility obyvateľov. 

Budúci etapový a návrhový systém bude overený na dopravnom modeli a podľa pracovných 

výsledkov prípadne upravený. 

Na základe prerokovaného dokumentu vznikne následne „Plán implementácie a monitorovania 

PUM “, čo bude návrh optimálnych úprav systému dopravnej obsluhy mesta s harmonogramom 

stavieb a opatrení pre TSK. Súčasťou tohto dokumentu sú aj finančné prostriedky, ktoré je nutné 

z  krajského rozpočtu vynaložiť v jednotlivých rokoch na investičné a neinvestičné akcie. 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU A TRENDU VÝVOJA 

2.1 PRIESKUMY 

Medzi základné podklady pre tvorbu Plánu udržateľnej mobility patria dopravné prieskumy. 

Cieľom dopravných prieskumov je zistenie podrobných informácií o dopravnom správaní 

obyvateľov, o intenzitách automobilovej dopravy, o počtoch prepravených osôb v hromadnej 

doprave a ďalších dôležitých údajoch. Prieskumy sú v ďalších kapitolách rozdelené na niekoľko 

základných typov.  

 Automobilová doprava na hraniciach kraja 

Hranice Trenčianskeho kraja prekročí v jednom dni celkovo 120-tisíc vozidiel (na 24 vybraných 

komunikáciách). Najzaťaženejšie profily sú na D1 (26, resp. 24-tisíc vozidiel). Intenzitu vyše 

päťtisíc má ďalších päť komunikácií (I/64 Nadlice (9600), I/61 Piešťany (7500), II/593 Baštín 

(6200), I/9 hranica ČR (5900), I/9 Nová Lehota (5100)). Tabuľka 1 ukazuje celkové intenzity 

pre jednotlivé profily.  



 

  - 17 -  

  

 Počet vozidiel na jednotlivých profiloch na hraniciach kraja 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

Vyhodnotenie jednotlivých profilov je prevedené pre jednotlivé kategórie a samozrejme po 

hodinách, toto podrobné vyhodnotenie je súčasťou samostatného zväzku. Graf ďalej v texte 

(Graf 1) ukazuje dennú variáciu intenzít pre všetky profily v súhrne pre osobné, dodávkové 

vozidlá a motocykle. Nasledujúci graf (Graf 2) ukazuje dennú variáciu intenzít pre nákladné 

automobily nad 3,5 t.  

kód 
stanovište Názov stanovište cesta

OA + LNA + M 
(do 3,5 t)

SNA + TNA + 
NAV + 

TRAKTO R + 
BUS (nad 3,5 t)

SPOLU 
VOZIDIEL 

(okrem 

cyklistov)

Bicykel - 
cyklisti

1 II/500 (Chodúrovci - Javorec) II/500 697 146 843 7

2 II/581 (Malejov) II/581 2 388 503 2 891 3

3 II/501 (Hradište pod V.) II/501 2 644 360 3 004 8

4 II/499 (Lajdovci) II/499 1 192 138 1 330 7

5 II/504 (Ostrov - Očkov) II/504 2 457 248 2 705 14

6 D1 (Bašovce) D1 17 555 6 186 23 741 0

7 I/61 (Piešťany) I/61 7 124 394 7 518 17

8 II/507 (Lúka) II/507 2 130 363 2 493 2

9 I/64 (Nadlice) I/64 7 837 1 804 9 641 5

10 II/593 (Baštín) II/593 5 764 389 6 153 9

11 II/511 (Veľké Uherce) II/511 1 125 84 1 209 4

12 II/512 (Cerová) II/512 1 167 105 1 272 0

13 I/9 (Nová Lehota) I/9 4 073 1 039 5 112 1

14 II/519 (Vyšehradné) II/519 2 535 563 3 098 0

15 I/64 (Fačkovské sedlo) I/64 1 733 212 1 945 0

16 II/517 (Domaniža) II/517 3 469 313 3 782 45

17 I/61 (Plevník) I/61 2 762 289 3 051 1

18 D1 (Predmier) D1 20 359 5 372 25 731 0

19 II/507 (Podvažie) II/507 2 812 173 2 985 5

20 I/49 (Strelenka) I/49 1 031 573 1 604 0

21 I/57 (Horné Srnie) I/57 1 337 118 1 455 8

22 I/9 (Trenčín hr.p.) I/9 3 411 2 459 5 870 1

23 I/54 (Moravské Lieskové) I/54 1 599 178 1 777 3

24 II/500 (Myjava, křiž. - hr. ČR) II/500 742 125 867 4

SPO LU VOZIDIEL 97 943 22 134 120 077 144



 

  - 18 -  

  

Graf 1 Denné variácie intenzít dopravy podľa smerov, osobné automobily, dodávky do 

3,5 t a motocykle 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

Graf 2 Denné variácie intenzít dopravy podľa smerov, nákladné vozidlá nad 3,5 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

Výsledky dopytovania vodičov sa vzťahovali na smer z kraja, na základe zistených dát je možné 

jednoducho odvodiť charakteristiku cestujúcich v automobiloch na sledovaných komunikáciách 

(Graf 3, Graf 4). Väčšina vodičov (84 %) má začiatok cesty na území Trenčianskeho kraja. Ciele 

ciest sú prevažne v susedných krajoch, najviac v Trnavskom a Žilinskom kraji (spolu viac ako 

50 %). Podobne je možno odvodiť účely ciest. 
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Graf 3 Rozdelenie ciest cez hranicu podľa miesta zdroja a cieľa cesty 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

Graf 4 Rozdelenie ciest cez hranicu podľa účelu v zdroji a v cieli cesty 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 
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 Autobusová a železničná doprava na hraniciach kraja 

V prostriedkoch hromadnej dopravy prekročí za deň hranice kraja takmer 34-tisíc osôb, z toho 

takmer 26-tisíc vo vlakoch a takmer 8-tisíc v autobusoch. Priemerná obsadenosť autobusu je na 

hranici kraja 11 osôb, priemerná obsadenosť vlaku je 141 osôb (Tabuľka 2 ). 

 Počet osôb prekračujúcich hranice kraja v hromadnej doprave 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

Podobne ako v automobilovej doprave je z dennej variácie počtu osôb zrejmá ranná a 

popoludňajšia špička (Graf 5).  

Viac ako polovica osôb (52 %) prekračujúcich hranice kraja v hromadnej doprave má zdroj alebo 

cieľ na území okresu Trenčín alebo Považská Bystrica. Ciele ciest sú z viac ako 80 % v troch 

susedných krajoch (Žilinský, Trnavský, Nitriansky) (Graf 6). Dve tretiny osôb, ktoré prekračujú 

hranice kraja má na území kraja bydlisko (Graf 7). 

Graf 5 Denné variácie počtu osôb a vozidiel prekračujúcich hranice kraja 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

počet osôb počet vozidiel
priem. 

obsadenosť 
(os / voz)

Vlaky 25 898 184 141

Autobusy 7 864 715 11

Spolu 33 762 899 38
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Graf 6 Rozdelenie ciest cez hranicu podľa miesta zdroja a cieľa cesty – smer z kraja 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

Graf 7 Rozdelenie ciest cez hranicu podľa účelu v zdroji a v cieli cesty – smer z kraja 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

 Automatické sčítače dopravy – dlhodobý prieskum 

Vzhľadom na dlhodobé nasadenie detektorov bolo v každej lokalite získané veľké množstvo dát 

v nasledujúcich dvoch grafoch (Graf 8, Graf 9) sú prezentované tri základné ukazovatele. Na 

prvom grafe je týždenná variácia intenzít dopravy pre všetkých 6 lokalít. Dňom s celkovo 

najvyššou intenzitou je piatok. 

Druhý graf zobrazuje dennú variáciu intenzít dopravy s rozdelením vozidiel podľa rýchlosti a 

zároveň je v grafe zobrazený vývoj priemernej rýchlosti počas dňa. Tento graf ukazuje dáta z 
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jednej vybranej komunikácie. Vyhodnotenie pre všetky lokality je uvedené v samostatnom 

zväzku. 

Graf 8 Týždenné variácie intenzít dopravy na 10 komunikáciách 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 

Graf 9 Denná variácia intenzít dopravy a priemernej rýchlosti na vybranej komunikácii 

(I/9 Svinná) 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 
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 Smerový prieskum – záznam EČ vozidiel 

Na 20 profiloch na území kraja bol vykonaný jednodňový záznam evidenčných čísel vozidiel. 

V prieskume neboli zahrnuté diaľnice a rýchlostné cesty. Umiestnenie jednotlivých profilov 

ukazuje mapa ďalej v texte. 

Vyhodnotením bol potvrdený predpoklad nízkeho počtu vozidiel tranzitujúcich cez územie kraja 

(mimo diaľnice). Tabuľka 3 ukazuje vzťahy (počty vozidiel) medzi jednotlivými profilmi. 

 Počet vozidiel – tranzit cez územie kraja 

 

Zdroj: CZECH Consult, spol. s r.o. 
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2.2 VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 

 Kvalita a kapacita infraštruktúry 

Kvalita železničnej infraštruktúry je v TSK nedostatočná. Výnimkou je trať č. 120 po modernizácii 

(zatiaľ okrem úseku Púchov – Považská Teplá), po ktorej je vo vybratých úsekoch možná rýchlosť 

až 160 km/h a zároveň bola zrušená väčšina úrovňových priecestí s cestnými komunikáciami. 

Modernizácia zvyšného úseku Púchov – Považská Teplá prebieha a po jej dokončení dôjde 

k ďalšiemu skráteniu jazdných časov a zvýšeniu rýchlosti.  

Ostatné trate sú často za hranicou plánovanej životnosti so zastaraným zabezpečovacím 

zariadením a nízkou traťovou rýchlosťou. Pre ich lepšie využitie je preto vhodná rekonštrukcia. 

Predovšetkým na trati č. 143 je nutné riešiť aj polohu staníc a zastávok, ktorá v niektorých 

prípadoch nevyhovuje súčasným požiadavkám na krátku dochádzkovú vzdialenosť. 

Kvalita ciest pre PAD je prevažne na uspokojivej úrovni. Problémom je stav veľkej časti zastávok, 

kde často nie je žiadne nástupište, prípadne v jednom smere chýba aj označník. Existujúce 

nástupištia často vzhľadom na technický stav nie sú bezbariérové. 

 Kľúčové spojenia a miesta s maximálnou záťažou 

Prímestská železničná doprava 

Nasledujúca tabuľka uvádza úseky jednotlivých tratí pri jednotlivých druhoch vlakov 

s maximálnou záťažou a priemerný počet cestujúcich za deň v pracovné a nepracovné dny. 

 Prehľad úsekov s maximálnou záťažou na jednotlivých železničných 

tratiach v TSK 

Trať Typ vlakov Úsek Priemerný počet cestujúcich za 

deň 

Pracovné dni Nepracovné dni 

120 Rýchliky BSK – Nové Mesto nad Váhom 11 052 10 495 

Expresy ŽSK – Považská Bystrica 527 459 

REX Horná Streda – Nové Mesto n. 

Váhom 

729 - 

Osobné vlaky Milochov – Považská Bystrica 

Trenčianska Teplá – Dubnica n. 

Váhom 

2 547 

2 376 

1 294 

1 322 

121 Osobné vlaky Nové Mesto nad Váhom – Čachtice 835 622 

123 Osobné vlaky Trenčianska Teplá – Nemšová 358 155 
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Trať Typ vlakov Úsek Priemerný počet cestujúcich za 

deň 

Pracovné dni Nepracovné dni 

125 Expresy Púchov – Horní Lideč 515 557 

Osobné vlaky Púchov závody – Púchov zastávka 762 273 

140 REX NSK – Chynorany 1 491 1 739 

Osobné vlaky Prievidza – Koš 1 642 871 

143 Osobné vlaky Ostratice – Chynorany 

Soblahov – Mníchova Lehota 

388 

382 

140 

168 

145 Osobné vlaky Prievidza – Chrenovec 737 614 

zdroj: (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 2018) 

Prímestská autobusová doprava 

Všeobecne sú najzaťaženejšie úseky na hraniciach okresných miest – v mestách preberá 

vzhľadom na neexistenciu integrovaných dopravných systémov vnútromestské vzťahy MHD. 

Kľúčové spojenia zaisťované autobusovou dopravou sú: 

• Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Prievidza 

• Trenčín – Trenčianska Teplá – Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom 

• Trenčín – Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice 

• Prievidza – Handlová 

• Prievidza – Nitrianske Pravno 

• Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá – Myjava 

• Myjava – Brezová pod Bradlom 

• Púchov – Lednické Rovne 

Mestská hromadná doprava 

Najzaťaženejšie úseky mestskej hromadnej dopravy sú na rozhraní medzi centrom mesta 

a okolitými časťami. Medzi kľúčové spojenia v mestách okrem Trenčína (so samostatným Plánom 

udržateľnej mobility) patria: 

• Prievidza: Centrum – Bojnice (nemocnica), Centrum – Kopanice – Necpaly, Centrum – 

Priemyselná zóna 

• Považská Bystrica: Centrum – Rozkvet, Centrum – Zakvášov 

• Púchov: Sedlište – Centrum – Continental 
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 Hlavné prekážky 

Prímestská železničná doprava 

Ako hlavné prekážky železničnej infraštruktúry v TSK brániace väčšiemu využitiu železničnej 

dopravy je možné uviesť: 

• Z veľkej časti vyčerpaná kapacita železničnej trati Trnava – Trenčín – Žilina. 

• Nízka cestovná rýchlosť predovšetkým na tratiach č. 143 a 145. 

• Nevyhovujúca poloha železničných staníc a zastávok predovšetkým na trati č. 143. 

• Zastarané zabezpečovacie zariadenie na väčšine železničných tratí – často len telefonické 

dorozumievanie. 

Prímestská autobusová doprava 

Medzi hlavné prekážky v PAD je možné zaradiť: 

• Vysoká intenzita IAD v špičkových časoch a následný vznik meškaní 

• Nevyhovujúci technický stav väčšiny zastávok 

• Zjazdnosť ciest v zimnom období, predovšetkým vo vyššie položených oblastiach.  

V súčasnosti nie sú v žiadnom meste TSK k dispozícii vyhradené jazdné pruhy ani iné 

preferenčné opatrenia pre PAD. 

Mestská hromadná doprava 

V MHD je hlavnou prekážkou vznik meškaní v špičkových časoch – pre zvýšenie spoľahlivosti je 

vhodné zaviesť preferenčné opatrenia ako vyhradené pruhy na hlavných cestách či prioritu na 

svetelne riadených križovatkách. 

V súčasnosti nie sú v žiadnom meste TSK k dispozícii vyhradené jazdné pruhy ani iné 

preferenčné opatrenia pre MHD. 

 Úrovne prístupnosti 

Prímestská železničná doprava 

Všetky stanice a zastávky na trati č. 120 sú bezbariérovo prístupné. Prístupné sú všetky stanice 

a zastávky okrem staníc a zastávok Milochov, Nosice a Považská Teplá. Stanice Považská Teplá 

bude sprístupnená v priebehu roka 2019, zastávka Milochov bude po dokončení modernizácie 

zrušená vzhľadom na zmenu trasovania trate. Zastávka Nosice v bezbariérovej úprave bude 

sprevádzkovaná v novej polohe na preložke trate. 

Naopak, na ostatných tratiach nie je plne bezbariérovo prístupná žiadna železničná stanica ani 

zastávka. Na niektorých tratiach je po dobudovaní infraštruktúry možný bezbariérový nástup do 

vlaku bez kúpy nových vozidiel, na niektorých (vlaky s radom 813 či s vozňami klasickej stavby), 

to možné nie je. 

S ohľadom na vysokú investičnú náročnosť sa sprístupňovanie ďalších staníc a zastávok dá 

plánovať len v dlhodobom horizonte. Prioritne by sa mali sprístupniť stanice v okresných 

mestách. 
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Prímestská autobusová doprava 

Podiel bezbariérovo prístupných autobusov v PAD je veľmi nízky – v SAD Prievidza je to 14 %, 

v SAD Trenčín dokonca len 3 %. Ešte v roku 2017 sa nakupovali aj nenízkopodlažné autobusy. 

Ako kompromisné riešenie medzi bezbariérovým prístupom a vyšším pohodlím pri cestovaní na 

dlhšie vzdialenosti je vhodné nakupovať výlučne nové prímestské autobusy kategórie „low-

entry“. Do obnovy autobusov je vhodné aspoň stanoviť garantované bezbariérové spoje 

v cestovnom poriadku. 

Ďalej pre zlepšenie prístupnosti bude nutné postupne rekonštruovať autobusové zastávky, 

ktorých technický stav je nevyhovujúci. 

Mestská hromadná doprava 

Väčšina vozového parku autobusov je bezbariérovo prístupná, no predovšetkým v Trenčíne 

a Považskej Bystrici je stále vysoký podiel starších vozidiel bez bezbariérového prístupu. V rámci 

obnovy vozového parku je vhodné nakupovať výlučne nízkopodlažné autobusy. 

Ďalej pre zlepšenie prístupnosti bude nutné postupne rekonštruovať autobusové zastávky, 

ktorých technický stav je nevyhovujúci. 

 Spoľahlivosť, dostupnosť, údržba a bezpečnosť 

Prímestská železničná doprava 

Pre analýzu meškania vlakov bol pre každú trať (s osobou dopravou) a každý smer zvolený jeden 

vlak (okrem komerčných) idúci v popoludňajších hodinách okolo 15.00 – 17.00. Uvedené 

meškanie je za celú trasu vlakov, čo môže výrazne skresľovať údaje predovšetkým pri rýchlikoch 

Bratislava – Košice, presnejšie údaje pre TSK však nie sú k dispozícii. Popoludňajšie hodiny sú 

zvolené z toho dôvodu, že v nich spolu s rannou špičkou cestuje najviac cestujúcich, ale vznikajú 

väčšie meškania z dôvodu možnej kumulácie meškaní zo skorších hodín. Uvedené meškanie je 

priemerom za obdobie od 13. 12. 2018 do 12. 2. 2019. 

 Priemerné meškanie vybraných vlakov v TSK 

Trať Vlak Trasa Priemerné 

meškanie 

[min] 

120 Os 3325 Trenčín-Zlatovce 15:36 – Považská Bystrica 16:38 – Žilina 

17:17 

1,28 

120 REX 

1737 

Bratislava hl. st. 15:36 – Trnava 16:15 – Trenčín 17:22 4,45 

120 RR 711 Bratislava hl. st. 15:13 – Trenčín 16:35 – Žilina 17:40 5,36 

120 R 609 Bratislava hl. st. 14:13 – Trenčín 14:35 – Žilina 16:40 – Košice 6,52 

120 Ex 127 Praha – Púchov 16:07 – Žilina 16:49 0,90 
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Trať Vlak Trasa Priemerné 

meškanie 

[min] 

120 Os 3322 Žilina 14:41 – Považská Bystrica 15:22 – Trenčín-Zlatovce 

16:23 

1,33 

120 REX 

1740 

Trenčín 15:35 – Trnava 16:46 – Bratislava hl. st. 17:24 1,30 

120 RR 714 Žilina 14:20 – Trenčín 15:25 – Bratislava hl. st. 16:47 3,86 

120 R 608 Košice – Žilina 15:20 – Trenčín 16:25 – Bratislava hl. st. 17:47 5,11 

120 Ex 122 Žilina 15:11 – Púchov 15:53 – Praha 4,04 

121 Os 2774 Trenčín – Nové Mesto nad Váhom 15:26 – Myjava 16:15 – 

(Velká n. V.) 

1,78 

121 Os 2773 Velká n. V. – Myjava 15:45 – Nové Mesto nad Váhom 16:34 – 

Trenčín 

0,82 

123 Os 3850 Trenčianska Teplá 15:52 – Horné Srnie 16:03 – (Vlárský 

průsmyk) 

1,43 

123 Os 5423 Horné Srnie 15:06 – Trenčianska Teplá 15:16 1,36 

125 Os 3270 Púchov 16:23 – Horní Lideč 16:57 0,73 

125 Os 3269 Horní Lideč 15:41 – Púchov 16:15 0,08 

140 Os 5019 Nové Zámky – Nitra 14:12 – Chynorany 15:25 – Prievidza 

16:25 

2,07 

140 REX 

1725 

Bratislava hl. st. – Chynorany 16:44 – Prievidza 17:27 6,19 

140 Os 5028 Prievidza 15:38 – Chynorany 16:29 – Nitra 17:56 – Nové 

Zámky 

4,20 

140 REX 

1726 

Prievidza 16:28 – Chynorany 17:18 – Bratislava hl. st. 5,58 

143 Os 5324 Trenčín 15:37 – Chynorany 16:40 3,66 
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Trať Vlak Trasa Priemerné 

meškanie 

[min] 

143 Os 5323 Topoľčany – Chynorany 15:15 – Trenčín 16:29 3,70 

145 Os 5627 Prievidza 16:41 – Handlová 17:17 – Horná Štubňa 17:41 2,56 

145 Os 5624 Horná Štubňa 16:17 – Handlová 16:40 – Prievidza 17:11 5,23 

Zdroj: (meskanievlakov.tk, Meškanie vlakov na Slovensku, 2019) 

Problémy s meškaním sú predovšetkým pri rýchlikoch a regionálnych expresoch, ktoré majú 

dlhú trasu cez viacero krajov SR. Tieto vlaky majú na svojej trase priemerné meškanie okolo 

4 – 6 minút. To znamená, že na dva vlaky idúce načas pripadá jeden vlak idúci s meškaním 

okolo 15 minút, čo znamená problémy so stíhaním prestupov. Jednou z príčin bude 

pravdepodobne preťaženosť trate medzi Bratislavou a Trnavou, ktorá sa prejaví aj na území TSK. 

Pomerne vysoké priemerné meškanie majú aj osobné vlaky na tratiach 140, 143 a 145. Veľmi 

nízke priemerné meškanie bolo zaznamenané na tratiach 121, 123 a 125. Situácia môže byť 

skreslená zimným obdobím a prípadnými kalamitnými stavmi, na druhej strane je v zime 

obmedzená výluková činnosť. 

Celkovo je možné konštatovať, že priemerné meškanie v popoludňajších hodinách na hlavných 

tratiach je vysoké a pre funkčnosť prípadného integrovaného dopravného systému je nutné 

spoľahlivosť zvýšiť. 

Z hľadiska bezpečnosti verejnej dopravy nie sú v kraji zásadné problémy. V železničnej doprave 

je však problémom často zastarané zabezpečovacie zariadenie I. kategórie na vedľajších aj 

niektorých hlavných tratiach, vhodná je preto modernizácia. 

Prímestská autobusová doprava 

Od roku 2017 je sledovaná a vyhodnocovaná kvalita dopravy u dopravcu SAD Trenčín, hodnotia 

sa tieto kritériá: 

• presnosť autobusovej dopravy (tolerancia 0 – 3 minúty), 

• čistota a vzhľad autobusov, 

• uniformnosť oblečenia vodičov, 

• odjazdené spoje, 

• správanie vodičov, 

• rizikové situácie. 
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Plán a plnenie v roku 2017 bolo nasledujúce: 

 Vyhodnotenie kvality dopravy u dopravcu SAD Trenčín za rok 2017. 

Ukazovateľ Plán Skutočnosť 

Presnosť dopravy 60 % 77,9 % 

Čistota a vzhľad autobusov 80 % 99,9 % 

Uniformnosť oblečenia 

vodičov 

 90 % 93,1 % 

Odjazdené spoje 98 % 99,9 % 

Správanie vodičov 90 % 97,6 % 

Rizikové situácie 100 % 99,9 % 

zdroj: (SAD Trenčín, a.s., 2018) 

Nesplnené kritérium rizikovej situácie bolo zapríčinené pozitívnou dychovou skúškou na alkohol 

u 1 vodiča autobusu. 

U dopravcu SAD Prievidza nie sú takéto štandardy sledované, ale dá sa predpokladať 

dosahovanie podobnej presnosti dopravy. 

Mestská hromadná doprava 

Spoľahlivosť MHD je možné považovať za dostatočnú – meškania vznikajú predovšetkým vo 

väčších mestách v špičkách. V Trenčíne je problematická kapacitná priepustnosť niektorých 

križovatiek (napríklad pri OC Laugaricio), ktorá má negatívny vplyv aj na prevádzku MHD. 

 Komerčná rýchlosť  

Prímestská železničná doprava 

Nasledujúca tabuľka uvádza cestovné rýchlosti vlakov osobnej dopravy na území TSK. Uvedené 

sú len trate s pravidelnou osobnou dopravou. Cestovná rýchlosť niektorých vlakov môže byť 

odlišná z dôvodu kratších alebo dlhších pobytov v staniciach.  

 Cestovná rýchlosť vlakov v TSK 

Trať Typ vlakov Úsek Vzdialenosť 

[km] 

Jazdný čas 

[min] 

Cestovná 

rýchlosť 

[km/h] 

120 Osobný 

vlak 

Horná Streda – Plevník-

Drienové 

93 110 51 
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Trať Typ vlakov Úsek Vzdialenosť 

[km] 

Jazdný čas 

[min] 

Cestovná 

rýchlosť 

[km/h] 

120 Rýchlik Nové Mesto n. V. – Pov. 

Bystrica 

72 53 82 

121 Osobný 

vlak 

Nové Mesto n. V. – Vrbovce 44 67 39 

123 Osobný 

vlak 

Trenčianska Teplá – Horné 

Srnie 

8 10 48 

125 Osobný 

vlak 

Púchov – Strelenka 20 26 46 

125 Expres Púchov – Horní Lideč (CZ) 28 23 73 

140 Osobný 

vlak 

Bošany – Prievidza 37 60 37 

140 REX Chynorany – Prievidza 34 46 44 

143 Osobný 

vlak 

Trenčín – Chynorany 49 69 43 

145 Osobný 

vlak 

Prievidza – Remäta 26 40 39 

Zdroj: (Železnice Slovenskej republiky, 2017) 

V niektorých reláciách sú vlaky a autobusy objednávané súbežne. Porovnanie jazdných časov 

vlakov a autobusov je v nasledujúcej tabuľke. Pri oboch dopravných prostriedkoch môže byť 

rozptyl v jazdných časoch. 

 Porovnanie Cestovných časov železničnej a autobusovej dopravy v TSK 

Úsek Cestovný čas 

vlak [min] 

Cestovný čas 

autobus [min] 

Nové Mesto nad Váhom – Trenčín (zastávkový) 23 45 

Nové Mesto nad Váhom – Trenčín (rýchlik) 14 28 

Trenčín – Ilava (zastávkový) 18 40 

Ilava – Púchov (zastávkový) 17 30 
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Úsek Cestovný čas 

vlak [min] 

Cestovný čas 

autobus [min] 

Trenčín – Považská Bystrica (rýchlik) 37 35 

Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá (vzdialený súbeh) 26 27 

Stará Turá – Myjava (čiastočne vzdialený súbeh) 25 30 

Púchov – Lúky (pod Makytou) 17 30 

Partizánske – Prievidza (zastávkový) 43 65 

Partizánske – Prievidza (zrýchlený) 34 35 

Trenčín – Bánovce nad Bebravou 50 45 

Prievidza – Handlová 35 30 

Zdroj: (Železnice Slovenskej republiky, 2017) (INDROP s.r.o., 2018) 

Vo väčšine relácií je vlak o niekoľko minút rýchlejší ako autobus, na trati č. 120 je rozdiel 

najvýraznejší. Naopak, na regionálnych tratiach č. 143 a 145 je vlak pomalší ako autobus 

a navyše má vo väčšine prípadov aj menej výhodnú polohu staníc a zastávok. 

Prímestská autobusová doprava 

V závislosti od lokality, počtu zastávok a stavu ciest sa komerčná rýchlosť PAD pohybuje od 25 

do 50 km/h. 

Mestská hromadná doprava 

Komerčná rýchlosť MHD sa obvykle pohybuje v rozmedzí 15 až 30 km/h, prípade dlhších úsekov 

extravilánového charakteru, môže byť aj vyššia. 

 Súčasný a výhľadový dopyt (vrátane O/D vzťahov) 

Dopyt po verejnej doprave do značnej miery súvisí s kvalitou ponuky v konkrétnych lokalitách a 

reláciách. Kvalitu ponuky verejnej dopravy pritom určuje najmä frekvencia obsluhy (počet 

spojov, interval), smerová ponuka (linkové vedenie), a prípadne tiež ponúkaná kapacita 

a komfort nasadzovaných vozidiel. Uvedené kľúčové charakteristiky sú bližšie opísané 

v ostatných častiach kapitoly 2.1, na obrázku nižšie je pre názornosť uvedená grafická schéma 

frekvencie obsluhy územia Trenčianskeho kraja (celkového počtu spojov za obdobie priemerného 

pracovného dňa), a to v súhrne za všetky subsystémy verejnej dopravy (mestská autobusová 

doprava, regionálna a diaľková autobusová doprava, železničná doprava). Z grafického 

znázornenia je jednoznačne zrejmé najvyššie zaťaženie kľúčových úsekov v centrálnej časti 

miest Trenčín až po Ilavu a Prievidza po Nováky, ktoré je spôsobené súbehom vysokého počtu 

spojov VHD, regionálnych a diaľkových autobusových liniek. Vysokú frekvenciu spojov vykazujú 

tiež úseky obsluhované linkami VHD smerujúcimi do miest Púchov a Považská Bystrica. 



 

  - 33 -  

  

Obrázok 1 Ponuka spojov verejnej dopravy (MHD, vlak, regionálne a diaľkové 

autobusy) 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Situácia z hľadiska dopytu po verejnej doprave sa v jednotlivých obciach riešeného územia ani 

veľmi nelíši, čo je spôsobené rovnakým charakterom prepravných vzťahov. V prípade 

jednotlivých miest je percentuálny podiel verejnej dopravy na celkovom počte ciest cca 15 %. 

Grafické znázornenie podielov verejnej dopravy na celkovom počte ciest je uvedené na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok 2 Podiel ciest s verejnou dopravou v riešenom území 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Z analýzy prepravného zaťaženia jednotlivých úsekov obsluhovaných verejnou dopravou (pozri 

nasledujúci obrázok) je zrejmé, že najvyššie priemerné špičkové vyťaženie vykazujú regionálne 

vlakové spoje (obsadenosť cca 150 a viac cestujúcich na spoj), ktoré zároveň disponujú 

najvyššou ponúkanou kapacitou nasadzovaných vozidiel. V prípade autobusovej dopravy je 

úroveň obsadenosti na konkrétnych úsekoch daná jednak dopytom v danej lokalite, ale tiež 

úrovňou ponuky (počtom spojov). Z tohto dôvodu sú na niektorých úsekoch v centre miest aj 

napriek vysokému dopytu dosahované relatívne nižšie hodnoty vyťaženia spojov (dôvodom je 

vysoký počet spojov, a teda nižšia priemerná obsadenosť pri prepočte na jeden spoj), a naopak, 

na niektorých úsekoch v okrajových častiach mesta je priemerné vyťaženie vyššie navzdory 

objektívne nižším celkovým počtom cestujúcich v týchto lokalitách (dôvodom je nižší počet 

ponúkaných spojov). 
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Obrázok 3 Priemerná špičková obsadenosť spojov verejnej dopravy 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

 Dostupnosť a funkčnosť siete 

Základnou osou siete všetkých druhov dopravy je koridor pri rieke Váh, ktorý je však kvôli 

koncentrácii dopravy preťažený. 

Zo železničnej dopravy je dostupnosť a funkčnosť siete problematická – chýba 

konkurencieschopná trať prepájajúca 2 najväčšie mestá kraja – Trenčín a Prievidzu – súčasná 

trať č. 143 má nedostatočnú ponuku vlakov, nízku traťovú rýchlosť a nevhodnú polohu mnohých 

staníc a zastávok (napríklad Mníchova Lehota, Trenčianska Turná) voči obciam a mestám. 

Zároveň je kvôli stavu trate č. 143 fakticky odrezaná trať č. 140 od zvyšku kraja. Funkčnosti 

železničnej dopravy v rámci kraja by tak prospela výrazná modernizácia trate č. 140 a 143, 

ktorou by sa vytvorilo moderné spojenie Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Partizánske – 

Prievidza. Zlepšenie parametrov a čiastočne napriamenie trate č. 143 v úseku Trenčín – Svinná 

bolo súčasťou územného plánu TSK, no po zmenách sa predpokladá zachovanie jestvujúcej 

stopy. 

V prímestskej autobusovej doprave je väčšina obcí a miest dobre dostupná, a to aspoň v 

minimálnom rozsahu aj v nepracovných dňoch. Problémom sú časté súbehy so železničnou 

dopravou, predovšetkým popri rieke Váh, kde by obmedzenie týchto súbehov mohlo byť využité 

na posilnenie dopravy v okrajových obdobiach dňa a týždňa. Zároveň je potrebné zlepšiť 

víkendovú dostupnosť menších obcí v okrese Myjava, kde do niektorých obcí v nedeľu nejazdí 
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ani jeden spoj. Vyznačenie obcí s obmedzenou dostupnosťou verejnou dopravu v nepracovných 

dňoch (vymedzenie je súčasťou Zberu dát) je súčasťou prílohy č. 4. 

 Kapacita vozového parku 

Kapacita vozového parku v železničnej doprave je pri niektorých vlakoch nedostatočná – je to 

spôsobené predovšetkým vysokým nárastom počtu cestujúcich po zavedení bezplatnej prepravy 

a len veľmi miernym nárastom počtu objednávaných vlakov. S ohľadom na kapacitu tratí je preto 

potrebné zvýšiť kapacitu vlakov pridaním ďalších vozňov. 

Kapacita v prímestskej autobusovej doprave je dostatočná, a to predovšetkým s ohľadom na 

klesajúci počet cestujúcich. 

 Organizačné a inštitucionálne usporiadanie 

Problémom sú predovšetkým rôzni objednávatelia železničnej (ministerstvo dopravy) 

a autobusovej dopravy (TSK), čo často vedie k neefektívnym súbehom oboch druhov dopravy. 

Tento problém je predovšetkým prakticky v celom úseku popri nosnej trati č. 120 Nové Mesto 

nad Váhom – Trenčín – Púchov – Považská Bystrica. V prípade obmedzenia súbehov by bolo 

možné zvýšiť počet autobusových spojov mimo obdobia prepravných špičiek.  

 Aktuálny systém prevádzky a údržby systému, prevádzkové 
obmedzenia 

Z hľadiska systému prevádzky a údržby a prevádzkových obmedzení nie sú v TSK prítomné 

zásadné nedostatky. 

 Dopravná politika 

Z hľadiska dopravnej politiky sú identifikované nasledujúce nedostatky: 

Neexistencia integrovaného dopravného systému, okrem čiastočného presahu IDS JMK. 

Žiadne realizované preferenčné opatrenia, ktoré by zvyšovali konkurencieschopnosť MHD voči 

IAD. 

Nedostatočná koordinácia objednávok zo strany rôznych objednávateľov, ktorá vedie 

k duplicitným spojom rôznych druhov dopravy. Kvôli tomu tiež nie sú plne využité výhody 

železničnej dopravy v reláciách, kde má konkurenčnú výhodu. 

Kompletne odlišný systém zliav pri jednotlivých druhoch dopravy spôsobený taktiež rozdielnymi 

objednávateľmi – predovšetkým bezplatná doprava na železnici, ktorá neplatí v autobusoch. 

Problém by sa mohol prehĺbiť v prípade zavedenia IDS. 

  Životné prostredie  

Z hľadiska zníženia negatívnych vplyvov VOD na životné prostredie nie sú prijaté žiadne 

špeciálne opatrenia. Okrem približne 50 % autobusov v meste Prievidza nie sú žiadne autobusy 

na alternatívne palivá. Na druhej strane priemerný vek autobusov PAD je nízky, a preto väčšina 

dieselových autobusov spĺňa prísne emisné normy. K ďalšiemu znižovaniu emisií je možné 

pristúpiť vybudovaním plničiek CNG aj v mestách Trenčín a Považská Bystrica a náhrade časti 

vozového parku autobusov MHD aj PAD vozidlami s týmto palivom. Možné je uvažovať aj 

o elektrobusoch, kde je však v mnohých mestách prekážkou vyššie prevýšenie, ktoré by mohlo 
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znamenať nutnosť využitia tzv. parciálnych trolejbusov, kde predovšetkým v stúpaniach 

dochádza k vybudovaniu trakčného vedenia pre umožnenie dobíjania batérií a vyššieho dojazdu. 

V železničnej doprave sú elektrifikované len dve trate – č. 120 a 125. Ostatné trate sú 

prevádzkované len nezávislou trakciou. Nasadzované vozidlá sú však väčšinou nové alebo po 

modernizácii nie staršej ako 10 rokov. Pre zvýšenie podielu elektrickej trakcie v železničnej 

doprave je preto vhodné prioritne elektrizovať trať č. 140 do Prievidze. Pri ostatných tratiach je 

prekážkou prípadnej elektrifikácie ekonomická náročnosť, ktorá nie je ospravedlnená vzhľadom 

na predpokladané výkony osobnej aj nákladnej dopravy. 

Verejná osobná doprava je predovšetkým zdrojom hluku a emisií znečisťujúcich látok do 

ovzdušia.  

V súčasnosti je rozhodujúcim lokálnym zdrojom prašného znečistenia ovzdušia v mestách 

v Trenčianskom kraji cestná doprava, ktorej súčasťou je verejná osobná doprava – abrázia (oter 

pneumatík, brzdových obložení a povrchov ciest), resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest 

(znečistené automobily, posypový materiál, prach, špina na krajnici ciest), výfukové emisie. 

Z hľadiska vplyvu na verejné zdravie je verejná osobná doprava (cestná aj železničná) 

v Trenčianskom kraji takisto významným zdrojom hlukovej záťaže. Na základe prieskumov pre 

účely Plánu udržateľnej mobility je navyše zrejmé, že železničná infraštruktúra na území 

Trenčianskeho kraja (okrem trate č. 120) je v súčasnosti zastaraná, teda môže byť zdrojom 

vyššieho hlukového zaťaženia oproti modernizovaným tratiam. 

Na účely analytickej časti Plánu udržateľnej mobility bolo vykonané modelovanie súčasných 

hladín hluku a úrovne imisií znečisťujúcich látok v ovzduší z cestnej a železničnej dopravy. 

Výsledky modelovania sú uvedené v kap. 2.10.5, 2.10.6. 

V súvislosti s verejnou osobnou dopravou možno ďalej predpokladať znečistenie dažďových vôd 

z dopravných plôch a pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, ktoré je spôsobené emisiami 

zo spaľovania pohonných hmôt, opotrebením vozovky, pneumatík a bŕzd vozidiel, koróziou 

vozidiel, únikom pohonných hmôt, olejov, brzdovej kvapaliny, rozmrazovacích prostriedkov 

a pod. Najzávažnejšími znečisťujúcimi látkami zrážkových vôd odtekajúcich z ciest sú vzhľadom 

na vysoké koncentrácie nerozpustené látky, chloridy, ťažké kovy – zinok a meď a uhľovodíky 

(minerálne oleje, benzín a nafta). Ostatné ťažké kovy (Cr, Cd, Ni, Pb) sa vyskytujú v nižších 

koncentráciách, a preto sú ekologicky menej významné. Značný podiel znečistenia (napr. PAU, 

AOX, ťažké kovy) je adsorbovaný na jemných časticiach (< 20 μm), a to najmä organického 

pôvodu. Miera znečistenia zrážkovej vody závisí o. i. aj od intenzity dopravy. 

V prípade podpory a rozvoja verejnej osobnej dopravy v rámci Plánu udržateľnej mobility je 

nutné brať ohľad o. i. na: 

územia chránené v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva uvedený zákon,  

poľnohospodársku pôdu podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

lesné pozemky podľa zákona č. 326/2005 Z. z., Zákon o lesoch, v znení neskorších predpisov. 
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  Bezpečnosť cestujúcich 

Z hľadiska bezpečnosti cestujúcich v prostriedkoch verejnej dopravy nie sú v TSK žiadne 

závažné problémy. Pre zvýšenie bezpečnosti sú predovšetkým vo večerných hodinách vo 

vybraných vlakoch zavedené tzv. bezpečné zóny s plným osvetlením a vyššou prítomnosťou 

personálu. 

  Ostatné 

Prímestská železničná doprava 

V októbri 2017 prebehol vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko prieskum spokojnosti 

cestujúcich. Uvedené výsledky sú za celé Slovensko, delenie na samosprávne kraje nebolo 

realizované. 

Pri celkovom hodnotení služieb ZSSK bola skúmaná závislosť od toho, či oslovený cestujúci 

cestoval v novšom (rekonštruovanom), alebo staršom vozni. Výsledky uvádza nasledujúca 

tabuľka: 

 Celkové hodnotenie služieb ZSSK za celé Slovensko 

Hodnotenie Novší vozeň [%] Starší vozeň [%] Celkovo [%] 

Veľmi dobre 21,9 14,4 19 

Uspokojivo 46,2 33,9 41 

Dobre 27,5 37,4 31 

Neuspokojivo 3,8 13,0 8 

Veľmi zle 0,6 1,3 1 

Zdroj: (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 2018) 

Z tabuľky vyplýva, že cestujúci v starších vozňoch vnímajú služby horšie ako cestujúci v novších 

vozňoch. 

Ďalej cestujúci hodnotili jednotlivé kritériá a ich dôležitosť pre nich – nasledujúca tabuľka je 

zoradená tak, že sú najprv uvedené kritériá, kde je najväčší negatívny rozdiel medzi očakávaním 

a skutočnosťou. 

 Dôležitosť jednotlivých kritérií v železničnej doprave pre cestujúcich a ich 

hodnotenie 

Kritérium Hodnotenie 

(1 – najlepšie) 

Dôležitosť 

(1 – najdôležitejšie) 

Stav a čistota hygienických zariadení 3,12 1,21 

Presnosť vlakov – dodržiavanie CP 2,77 1,22 
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Kritérium Hodnotenie 

(1 – najlepšie) 

Dôležitosť 

(1 – najdôležitejšie) 

Čistota vo vlaku 2,72 1,20 

Informácie vo vlaku o meškaní 2,50 1,38 

Celkový cestovný čas 2,39 1,36 

Bezpečnosť počas prepravy 1,96 1,23 

Vyhovujúce prípoje na iné vlaky a autobusy 2,36 1,49 

Počet vlakových spojení za deň 2,21 1,44 

Pohodlie na sedadlách 2,25 1,51 

Počet miest vo vlaku 2,24 1,51 

Iné informácie vo vlaku 2,37 1,62 

Regulovateľné vetranie, 

kúrenie/klimatizácia 
2,52 1,74 

Cena cestovného 1,92 1,34 

Profesionálny prístup zamestnancov 

pokladníc 
1,84 1,34 

Bezpečnosť z hľadiska dopravných nehôd 1,57 1,25 

Vybavenie elektrickými zásuvkami 2,38 1,90 

Profesionálne správanie sprievodcov 1,70 1,40 

Dostupnosť jedál a nápojov vo vlaku 2,58 2,25 

Regulovateľné osvetlenie 2,32 2,06 

Celkový imidž vlakového personálu 1,90 1,77 

Ekologickosť železničnej dopravy 1,77 1,68 

Profesionálny prístup zamestnancov KC 1,53 1,46 
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Kritérium Hodnotenie 

(1 – najlepšie) 

Dôležitosť 

(1 – najdôležitejšie) 

Internetový predaj cestovných dokladov 1,87 1,92 

Zdroj: (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 2018) 

Prímestská autobusová doprava 

V prímestskej autobusovej doprave sa prieskumy spokojnosti cestujúcich nerobili.  

Mestská hromadná doprava 

V niektorých mestách prebehol prieskum spokojnosti cestujúcich so službami MHD. Prípadne boli 

zisťované aj iné údaje, ako požiadavky cestujúcich na MHD a podobne. 

Prievidza + Bojnice 

Prieskum spokojnosti prebehol v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti mesta Prievidza 

spracovaným Žilinskou univerzitou v roku 2017. Na prieskume sa zúčastnilo 325 osôb. Medzi 

položené otázky patrili (v zátvorke je uvedené číslo otázky, na ktoré bude odkazované pri 

vyhodnotení): 

(1) Aká ponuka spojov je pre vás dostatočná na to, aby ste použili služby mestskej hromadnej 

dopravy? 

(3) Aké sú pre vás dôležité cestovný čas/cestovná rýchlosť? 

(3a) Aká je pre vás dôležitá presnosť odchodov a príchodov autobusov na zastávku?  

(4) Aká je pre vás dôležitá možnosť prestupu (medzi linkami, príp. na iný druh dopravy)? 

(7) Sú pre vás v súčasnosti poskytované informácie na zastávkach MHD postačujúce? 

(7a) Ak ste označili možnosť nie, uveďte, ktoré informácie na zastávkach MHD by ste uvítali? 

(11) Aké je pre vás dôležité vybavenie zastávky MHD prístreškom? 

(12) Aké je pre vás dôležité vybavenie zastávky MHD priestorom na sedenie? 

(14) Aká je pre vás dôležitá čistota zastávok MHD a stanice autobusovej dopravy? 

(21) Je pre vás mestská hromadná doprava priestorovo dostupná (Zastávky MHD umiestnené 

v blízkosti začiatkov a cieľov vašich ciest)? 

(21a) Aká je pre vás prijateľná dochádzková vzdialenosť na zastávku MHD v metroch? 

(22) Je pre vás mestská hromadná doprava časovo dostupná? (Vyhovuje vám cestovný poriadok 

MHD napr. pre príchod/odchod do zamestnania, školy a pod.?) 

(23) Boli by ste ochotný(-á) priplatiť si na cestovnom pri zvýšení kvality dopravnej služby 

v MHD? 

(23a) Ak by ste boli ochotný(-á) si priplatiť, aké aspekty kvality požadujete? 

Okrem uvedených otázok bola možnosť poskytnúť ľubovoľný podnet. Najviac zúčastnených 

požadovalo rozšíriť čas prevádzky, zavedenie pravidelných intervalov a ich celkové skrátenie.  
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V otázkach č. 3, 3a, 4, 11 a 14 mali respondenti ohodnotiť dôležitosť daného aspektu pre ich 

rozhodovanie o využití MHD na úrovni 1 (nízka dôležitosť ) – 5 (vysoká dôležitosť). Na jednotlivé 

otázky bolo odpovedané takto [odpovede v %]: 

 Dôležitosť jednotlivých ukazovateľov v MHD Prievidza-Bojnice 

Dôležitosť/Otázka 3 3a 4 11 12 14 

1 2 1 9 2 10 2 

2 5 2 9 2 11 3 

3 26 14 19 12 21 1 

4 29 27 25 28 25 37 

5 38 56 38 57 33 47 

Zdroj: (Žilinská univerzita v Žiline, 2017) 

V otázkach č. 7, 21, 22 a 23 sa mali respondenti stotožniť s tvrdením na škále „Určite áno“, 

„Skôr áno“, „Neviem“, „Skôr nie“ alebo „Určite nie“. Na jednotlivé otázky bolo odpovedané takto 

[odpovede v %]: 

 Vyhodnotenie odpovedí na otázky so škálovou stupnicou v MHD Prievidza-

Bojnice 

Otázka 7 21 22 23 

Určite áno 18 29 10 11 

Skôr áno 65 58 48 23 

Neviem 6 3 9 27 

Skôr nie 9 7 25 27 

Určite nie 1 3 8 12 

Zdroj: (Žilinská univerzita v Žiline, 2017) 

Ostatné otázky mali k dispozícii viacero možných odpovedí alebo respondenti mohli odpovedať 

voľne. Vyhodnotenie je takéto: 

(1) 48 % respondentov požaduje maximálny interval liniek MHD 15 minút, 39 % respondentov 

potom akceptuje interval do 30 minút, len 3 % akceptujú horší interval a 7 % by radšej 

prispôsobilo odchody MHD odchodom vlakov a diaľkových liniek. 

(7a) 33 % cestujúcich by uvítalo informácie o cestovných lístkoch, 31 % aktuálny, nepoškodený 

a prehľadnejší cestovný poriadok a 22 % elektronické informačné tabule. Inak odpovedalo 14 % 

respondentov. 
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(21a) Pre 48 % respondentov je prijateľná dochádzková vzdialenosť len do 300 m, 19 % 

respondentov akceptuje vzdialenosť do 1 km a 33 % respondentov sa nevyjadrilo. 

(23a) 22 % respondentov požaduje kratší interval na linkách, 30 % respondentov požaduje 

rôzne vylepšenie vozidiel (čistota, klimatizácia/kúrenie, nové vozidlá, WiFi, hlásenie zastávok) 

a 6 % požaduje vyššiu presnosť. Ostatné aspekty boli uvedené len jednotkami respondentov. 

Zdroj: (Žilinská univerzita v Žiline, 2017) 

Na základe plánu dopravnej obslužnosti pre mestá Prievidza a Bojnice z roku 2017 boli 

definované nasledujúce vhodné opatrenia pre MHD v týchto mestách: 

V krátkodobom horizonte (1 – 2 roky) 

• Na MÚ Prievidza zriadiť funkčné miesto, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude 

mobilita. 

• Zriadiť pracovnú skupinu pozostávajúcu zo zástupcov objednávateľov dopravnej 

obslužnosti (VÚC, mesta, MDV SR) s cieľom vytvorenia regionálneho IDS. 

• Pripraviť projektovú dokumentáciu pre integrovaný prestupový uzol v Prievidzi. 

• Zrealizovať projektovú dokumentáciu a výstavbu pozemnej komunikácie spájajúcej 

Kolotoč a Priemyselný park. 

• Vytvoriť integrovanú tarifu VOD medzi mestami Prievidza a Bojnice a priľahlými obcami. 

• Parkovaciu politiku pre OA aj pre nákladné automobily na území miest Prievidza a Bojnice 

aktualizovať podľa vývoja statickej dopravy a pre podporu udržateľnej mobility; vybrané 

prostriedky z parkovania využiť aj na podporu MHD, cyklistickej a pešej dopravy. 

• Integrovať Zelené bicykle do tarify MHD. 

• Vykonanie „auditu“ zastávok MHD so zameraním na ich vybavenie (označníky, prístrešky, 

lavičky, koše, cestovné poriadky) a ich stav a prístup na zastávky pre peších. 

• Na frekventovaných zastávkach doplniť vybavenie o stojany na bicykle na autobusovej 

stanici (prístrešok pre bicykle). 

• Vytvorenie nových zastávok a nadväzne premeranie vzdialenosti zastávok na linkách 

s ohľadom na prípadné zmeny dĺžky spoja a tým aj objednané tarifné kilometre. 

• Priebežne realizovať prieskumy spokojnosti s MHD formou elektronických dotazníkov zo 

strany mesta (objednávateľa) napríklad formou, ako bol realizovaný pri Pláne dopravnej 

obslužnosti. 

• Medzi krátkodobé opatrenia zamerané na preferenciu mestskej dopravy je možné zaradiť: 

• vyznačenie vyhradených jazdných pruhov, 

• zavedenie preferencie MHD na svetelne riadených križovatkách, 

• predefinovanie vytypovaných zastávok na zastávky na znamenie, 

• stavebná úprava zastávok, 

• zmena organizácie dopravy na vybraných križovatkách. 

V dlhodobom horizonte (3 – 6 rokov) 

• Vytvoriť podmienky pre vznik komplexného IDS. 

• Vytvoriť jednotný prestupový uzol na predstaničnom námestí spolu so zariadeniami Park 

and Ride, Bike and Ride. 

• Riešenie stavebných úprav zastávok autobusovej dopravy s cieľom zrýchliť vybavenie 

cestujúcich na zastávkach, zastávkové pruhy a debarierizačné úpravy, výstavba nových 
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prístreškov, nové označníky zastávok MHD a inštalácia informačných systémov pre 

cestujúcich. 

• V centre mesta vytvoriť nízkoemisnú zónu pre motorové vozidlá spĺňajúce normu Euro IV 

a vyššie. 

• Analyzovať možnosti prevádzky autobusových spojov na zavolanie najmä v odľahlých 

mestských častiach. 

• Sú navrhnuté aj stavebné úpravy a zmena organizácie dopravy: 

• Zrealizovať prepojenie Kolotoč – Brose. 

• V rámci dlhodobého horizontu je medzi preferenčné opatrenia možné začleniť najmä: 

• vybudovanie a vyznačenie nových vyhradených jazdných pruhov, 

• stavebné úpravy existujúcich križovatiek, 

• vybudovanie SSZ na vjazde/výjazde na autobusovú stanicu. 
Zdroj: (Žilinská univerzita v Žiline, 2017) 

Parkoviská typu P + R 

V TSK nie sú žiadne oficiálne parkoviská typu P + R alebo K + R. Tieto parkoviská pritom 

umožňujú vhodne kombinovať individuálnu a verejnú dopravu, zriaďujú sa predovšetkým 

pri železničných staniciach a zastávkach s dobrou ponukou vlakov. Zriadené môže byť aj 

pri autobusových staniciach. Výhodou je lepšia dostupnosť odľahlých lokalít s horšou ponukou 

spojov PAD, ale zároveň zníženie intenzít IAD v preťažených centrách väčších miest. 

S ohľadom na stav železničnej infraštruktúry je v TSK výhodné zriaďovať parkoviská typu P + R 

predovšetkým pri trati č. 120, v obmedzenej miere aj pri trati č. 140. V mnohých prípadoch sa 

pri staniciach na týchto tratiach nachádzajú parkoviská, ktoré úlohu P + R, prípadne K + R plnia, 

ale nie sú oficiálne ako P + R označené. Nasledujúca tabuľka uvádza aktuálny stav: 

 Stav parkovísk pri významných železničných staniciach a zastávkach v 

TSK 

Železničná stanica/zastávka Parkovisko Kapacita 

[miest] 

Bánovce nad Bebravou malé parkovisko pri autobusovej stanici cca 20 

Dubnica nad Váhom malé parkovisko pred výpravnou budovou cca 10 

Ilava nové parkovisko južne od ŽST cca 80 

Nováky parkovisko popri ŽST cca 20 

Nové Mesto nad Váhom nespevnená plocha západne od ŽST cca 50 

Partizánske malé parkovisko pred výpravnou budovou cca 10 

Považská Bystrica 2 parkoviská – východne a južne od ŽST cca 80 
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Železničná stanica/zastávka Parkovisko Kapacita 

[miest] 

Prievidza žiadne parkovisko 0 

Púchov parkovisko pred výpravnou budovou cca 20 

Púchov závody viacero parkovísk pri závode Continental vysoká 

Trenčianska Teplá parkovacie miesta pred výpravnou 

budovou 

cca 20 

Trenčín parkovisko južne od ŽST cca 30 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Najväčším nedostatkom je absencia akéhokoľvek parkoviska pri železničnej (a zároveň aj 

autobusovej) stanici v Prievidzi a nedostatočná veľkosť parkoviska pri stanici v Trenčíne. 

Naopak, vyhovujúci stav je pri železničnej stanici v Ilave, kde nové parkovisko môže slúžiť ako 

záchytné pre cestujúcich z obcí na ceste II/574. 
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2.3 INDIVIDUÁLNA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 

 Kvalita a kapacita infraštruktúry 

Z hľadiska kvality je cestná infraštruktúra prevažne na uspokojivej úrovni. Medzi jednotlivými 

cestami sú však značné rozdiely, je preto potrebné priebežne cesty udržiavať a rekonštruovať. 

Hlavným nedostatkom je preťaženosť cesty I/9, ktorá je riešená postupnou výstavbou 

rýchlostnej cesty R2. V hlavnom dopravnom koridore pozdĺž rieky Váh je ponuka cestnej 

infraštruktúry na veľmi dobrej úrovni, súbežne sú vedené diaľnica D1 pre tranzitnú dopravu 

a cesty I/61 a II/507 pre obsluhu obcí na oboch brehoch Váhu. 

V Trenčianskom kraji sú identifikované nasledujúce miesta s nedostatočnou kapacitou, kde 

dochádza predovšetkým v pracovných dňoch ku kongesciám: 

 Úseky a križovatky ciest v TSK s nedostatočnou kapacitou 

Cesta Miesto Problémy Čas 

I/9 Veľké Bierovce – počas festivalu „Pohoda“ 

km 112,700 – 117,500 

skokový nárast 

intenzít premávky 

prvý 

a posledný 

deň festivalu 

I/54 Nové Mesto nad Váhom – križovatka 

s II/504 

km 166,800 – 167,337 

nedostatočná 

kapacita 

križovatky 

riadenej CSS* 

6:00 – 16:30 

I/54 

II/515 

Nové Mesto nad Váhom „Zelená voda“ 

km 167,337 – 168,230 a km 0,000 – 0,800  

zvýšenie intenzít 

v letnej sezóne 

letná 

turistická 

sezóna 

I/61 Trenčín – Hasičská a Bratislavská ulica 

pred križovatkou s MK Martina Rázusa 

km 124,600 – 125,100 

nedostatočná 

kapacita 

križovatky 

s Martina Rázusa 

15:00 – 

17:30 

I/61 Trenčianska Teplá – križovatka s cestou 

II/516 

km 133,2 

nedostatočná 

kapacita 

križovatky 

7:00 – 8:00 

14:00 – 

17:00 

I/61 Dubnica nad Váhom – križovatka s cestou 

I/61 

km 136,500 – 138,000 

nedostatočná 

kapacita OK 

5:30 – 6:00 

14:00 – 

17:00 
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Cesta Miesto Problémy Čas 

I/61 Dubnica nad Váhom – križovatka s MK 

Centrum I 

km 141,200 – 139,400 

nedostatočná 

kapacita OK 

7:00 – 8:00 

14:00 – 

17:00 

I/64 Partizánske – ulica Mostová (časť Veľké 

Bielice) 

 km 118,000 – 120,100 

nedostatočná 

kapacita OK 

železničné 

priecestie 

v blízkosti 

7:00 – 9:00 

14:00 – 

17:00 

I/64 Vjazd do Prievidze od Novák 

 km 140,850 – 141,400 

nedostatočná 

kapacita cesty 

14:30 – 

16:00 

I/64 Výjazd z Prievidze na Nitrianske Pravno, 

km 141,850 – 142,860 

nedostatočná 

kapacita cesty 

14:30 – 

16:00 

II/507 Trenčín – medzi OC Laugaricio a križovatkou 

s I/61B 

km 129,00 – 128,150 

nedostatočná 

kapacita OK 

15:00 – 

18:00 

víkend: 

11:00 – 

17:00 

III/1774 Prievidza – Bojnická cesta, 

km 0,200 – 1,100 

nedostatočná 

kapacita cesty 

14:30 – 

16:00 

* križovatka ciest I/54 a II/504 je inštalovaná ako dynamicky riadená, je však riadená 

staticky 

Zdroj: (Správa ciest TSK, 2018) 

Najvýznamnejšie projekty v cestnej sieti s ohľadom na riešenie problémov s vysokými 

intenzitami premávky, ale bezpečnosťou všeobecne sú: 

• rýchlostná cesta R2 paralelná k ceste I/9 

• rýchlostná cesta R6 paralelná k ceste I/49 

• rýchlostná cesta R8 paralelná k ceste I/64 v úseku Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – 

Nitra 

• dokončenie obchvatu Ilavy na ceste II/574 

• obchvaty na cestách II/499 a II/581 v Myjave 

 Bezpečnosť dopravy 

Na dopravnú nehodovosť, prípadne dopravno-bezpečnostný stav, má individuálna automobilová 

doprava jednoznačne najvyšší vplyv. Podiel nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel v 

priemere za roky 2013 – 2017, je 86 %, pričom podiel nehôd s účasťou motorového vozidla je, 

samozrejme, vyšší.  
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Údaje o dopravnej nehodovosti sú dostupné na webových stránkach Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, dáta sú uvedené v časti Zber dát a podrobne spracované v kapitole 2.10.4. 

V samosprávnom kraji Trenčín je v rokoch 2013 – 2017 evidovaných celkovo 6 336 nehôd, pri 

ktorých došlo k úmrtiu 118 osôb, 401 osôb bolo zranených ťažko a 2 734 ľahko. Celková 

odhadnutá hmotná škoda je 19 mil. eur. Vývoj počtu dopravných nehôd a následkov 

v jednotlivých rokoch možno vyčítať z nasledujúceho grafu.  

Graf 10 Vývoj počtu dopravných nehôd a ich následkov (počet zranených osôb) 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Trend v nehodovosti je v TSK skôr nepriaznivý. Napriek relatívne konštantnému počtu nehôd 

v rokoch 2013 – 2017, ktorý kolísal od 1 245 do 1 297, došlo medzi rokmi 2013 a 2017 k nárastu 

počtu usmrtených z 19 na 34 (+79 %) a ťažko zranených z 80 na 89 (+11 %), hoci počet 

v jednotlivých rokoch môže byť ovplyvnený prípadnými jednorazovými nehodami s vysokým 

počtom usmrtených či ťažko zranených. 

Zavinenie nehôd sa pomerovo príliš nemení k celkovému počtu nehôd, vo väčšine prípadov môžu 

byť údaje medziročne skreslené kvôli nízkemu počtu údajov. Väčšina nehôd bola zavinená 

vodičmi motorových vozidiel, a to kvôli porušeniu povinností vodiča a nedovolenej rýchlosti 

jazdy. 

Najviac dopravných nehôd je evidovaných v intravilánoch na miestnych komunikáciách (38 %) 

a na cestách I. tried (21 %), na cestách II. a III. triedy je evidovaných 14, resp. 13 % 

z celkového počtu nehôd a na cestách. Pre diaľnice je tento podiel 7 %. Ako nehodové lokality 

bolo identifikovaných 15 úsekov ciest. 14 z nich je identifikovaných na základe definície 

„nehodové úseky v kilometrovom systéme s hustotou 5 DN/km“. Ide o tieto úseky komunikácií: 

1. Cesta č.: I/61, úsek od 116 790 m do 118 020 m, dĺžka 1 230 m, počet DN v lokalite: 

7, lokalitou pokryté okresy: Trenčín 

2. Cesta č.: II/507, úsek od 131 160 m do 131 760 m, dĺžka 600 m, počet DN v lokalite: 

5, lokalitou pokryté okresy: Trenčín 

3. Cesta č.: I/9, úsek od 148 440 m do 149 100 m, dĺžka 660 m, počet DN v lokalite: 6, 

lokalitou pokryté okresy: Bánovce nad Bebravou 
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4. Cesta č.: I/9, úsek od 150 500 m do 151 100 m, dĺžka 600 m, počet DN v lokalite: 5, 

lokalitou pokryté okresy: Bánovce nad Bebravou 

5. Cesta č.: II/592, úsek od 1 120 m do 2 000 m, dĺžka 880 m, počet DN v lokalite: 5, 

lokalitou pokryté okresy: Bánovce nad Bebravou 

6. Cesta č.: II/592, úsek od 2 800 m do 3 800 m, dĺžka 1 000 m, počet DN v lokalite: 5, 

lokalitou pokryté okresy: Bánovce nad Bebravou 

7. Cesta č.: D1, úsek od 141 190 m do 142 400 m, dĺžka 1 210 m, počet DN v lokalite: 

7, lokalitou pokryté okresy: Ilava 

8. Cesta č.: D1, úsek od 150 190 m do 150 800 m, dĺžka 610 m, počet DN v lokalite: 7, 

lokalitou pokryté okresy: Ilava 

9. Cesta č.: I/61, úsek od 137 150 m do 138 220 m, dĺžka 1 070 m, počet DN v lokalite: 

8, lokalitou pokryté okresy: Ilava 

10. Cesta č.: II/507, úsek od 160 840 m do 161 260 m, dĺžka 420 m, počet DN v lokalite: 

5, lokalitou pokryté okresy: Ilava 

11. Cesta č.: I/61, úsek od 169 200 m do 169 500 m, dĺžka 300 m, počet DN v lokalite: 5, 

lokalitou pokryté okresy: Považská Bystrica 

12. Cesta č.: II/517, úsek od 200 m do 2 500 m, dĺžka 2 300 m, počet DN v lokalite: 13, 

lokalitou pokryté okresy: Považská Bystrica 

13. Cesta č.: I/64, úsek od 140 600 m do 142 000 m, dĺžka 1 400 m, počet DN v lokalite: 

10, lokalitou pokryté okresy: Prievidza 

14. Cesta č.: III/1774, úsek od 60 m do 980 m, dĺžka 920 m, počet DN v lokalite: 5, 

lokalitou pokryté okresy: Prievidza  

Posledná je identifikovaná na základe dotazníkového šetrenia, v jednotlivých mestách bolo 

identifikované nasledujúce problematické miesto z bezpečnostného hľadiska na cestách v TSK: 

15. cesta II/574 v Ilave – úzka cesta bez chodníkov (ul. Pivovarská) 
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Obrázok 4 Nehodové lokality 

  

(zdroj mapového podkladu: https://ismcs.cdb.sk/portal/) 

Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy je vhodné okrem zamerania pozornosti na vodičov 

a rizikové faktory (napr. alkohol) sa zamerať tiež na stav pozemných komunikácií, pretože 

bezpečná komunikácia musí spĺňať 2 princípy: 

• byť samovysvetľujúca, to znamená, že smerové a výškové vedenie musí byť zreteľné 

a čitateľné, a 

• byť odpúšťajúca, to znamená, že musí mať také prvky pasívnej bezpečnosti, aby sa 

nehody nekončili tragicky. 

Zníženie dopravnej nehodovosti je veľmi zložitý proces, ktorý vyžaduje spoluprácu rôznych 

subjektov, tak vodičov, ako aj infraštruktúry aj dohľadu a riadenia prevádzky. U vodičov ide 

spravidla o vzdelávanie (počínajúc autoškolou) a zvyšovanie pocitu zodpovednosti a 

ohľaduplnosti. Zrozumiteľné komunikácie vytvoria predpoklad pre predvídateľný pohyb vozidiel, 

ide nielen o správne vyhotovenie križovatiek, ale aj šírkové usporiadanie, priechody pre chodcov 

a nie je možné vynechať ani riešenie dopravy v pokoji. 
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 Súčasný a výhľadový dopyt (vrátane O/D vzťahov) 

Z porovnania dostupných údajov z prieskumu dopravného správania a plánu udržateľnej mobility 

(v projekte bol modelovaným územím Trnavský a Trenčiansky kraj) vyplýva, že dopyt po 

individuálnej automobilovej doprave a ich percentuálny podiel na celkovom počte ciest je v 

Trenčianskom kraji podobný ako v iných krajoch SR. Počet ciest pešo je zas najvyšší spomedzi 

vybraných krajov, zatiaľ čo podiel verejnej dopravy je zhruba polovičný oproti Košickému a 

Bratislavskému kraju, kde podiel VHD dosahuje najvyššie hodnoty. 

Graf 11 Porovnanie modal splitu vo vybraných krajských mestách SR  

 

Zdroj: Prieskum mobility SR 

Situácia z hľadiska dopytu po individuálnej automobilovej doprave sa v jednotlivých okresoch 

riešeného územia mierne líši, čo je spôsobené rozdielnym charakterom prepravných vzťahov. 

V prípade skoro všetkých okresov je percentuálny podiel IAD (vodič alebo spolujazdec) na 

celkovom počte ciest cca 40 – 45 %. Jediným rozdielom je okres Myjava, kde je podiel až cca 

50 %, dôvodom tohto rozdielu je najmä skutočnosť, že v rámci okresu nie je dostatočne 

atraktívny iný mód dopravy (najmä z dôvodu väčšej vzdialenosti a nižšieho komfortu). Grafické 

znázornenie podielov individuálnej automobilovej dopravy na celkovom počte ciest je uvedené 

na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok 5 Podiel ciest automobilovou dopravou v riešenom území 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

 Dostupnosť a funkčnosť siete 

Základ siete je dobrý, zaistená je dostupnosť všetkých mest a obcí TSK. Hierarchizácia siete 

odpovedá dopravným potrebám – v hlavných smeroch sú k dispozícii komunikácie diaľničného 

typu alebo cesty I. triedy, významné spojenia v rámci kraja zabezpečujú cesty II. triedy 

a ostatné spojenia cesty III. triedy. 

Prioritnou by mala byť dostavba rýchlostnej cesty R2 z Trenčína do Prievidze a ďalej smer BBSK. 

Pre zlepšenie site v smere do ČR je potrebné vybudovanie aj cesty R6 z Púchova. 

Dostupnosť a funkčnosť siete môže byť zhoršená v zimnom období. Z hľadiska zjazdnosti ciest 

v zimnom období sú problematické predovšetkým nasledujúce úseky: 

 Prehľad ciest v TSK s problematickou zjazdnosťou v zimnom období 

Cesta Miesto Staničenie 

I/9 Mníchovo Lehota „Radar“ – Trenčianske Mitice km 123,100 – 125,800 

I/9 Svinná „Delta“ km 133,700 – 135,100 
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Cesta Miesto Staničenie 

I/9 Brezolupy – Jerichov km 146,800 – 147,900 

I/61 Sverepec – Považská Bystrica „Trojica“ km 164,900 – 167,000 

II/499 Myjava – Brezová pod Bradlom km 32,50 – 41,000 

II/507 Horovce – Lednické Rovne km 163,500-  165,800 

II/507 Horenická Hôrka – Streženice „Podstránie“ km 168,800 – 172,100 

II/507 Púchov – Považská Bystrica-Orlové – popri Nosickej 

priehrade 

km 176,300 – 187,000 

II/507 Považské Podhradie – Podvažie (časť Považskej 

Bystrice) 

km 190,600 – 196,100 

II/516 Trenčianske Teplice – Machnáč km 5,800 – 8,200 

II/574 sedlo „Homôlka“ km 10,700 – 18,600 

II/581 Myjava – Turá Lúka km 12,800 – 14,000 

II/581 Stará Lúka – križovatka s III/1239 Lubina („Palčekov 

vrch“) 

km 31,773 – 32,500 

III/1912 Košecké Podhradie – Zliechov - 

III/1923 Pruské – Vršatecké Podhradie - 

Zdroj: (Správa ciest TSK, 2018) 

 Organizačné a inštitucionálne usporiadanie 

Cesty diaľničného typu vlastní Slovenská republika a prevádzkuje Národná diaľničná spoločnosť. 

Cesty I. triedy vlastní Slovenská republika a spravuje Slovenská správa ciest. Cesty II. a III. 

triedy vlastní Trenčiansky samosprávny kraj a spravuje Správa ciest TSK. To sa týka aj 

prejazdných úsekov cez mestá a obce. Miestne komunikácie vlastnia jednotlivé mestá a obce.  

 Systém prevádzky a údržby systému, prevádzkové obmedzenia 

Systém prevádzky a údržby systému zodpovedá organizačnému usporiadaniu uvedenému 

v predošlej kapitole. Rôznorodosť správcov sťažuje údržbu a rekonštrukcie, a to predovšetkým 

pokiaľ ide o križovatky ciest viacerých správcov. 

Zimnú údržbu ciest I. triedy vykonáva na základe zmluvy Správa ciest TSK. Výkon zimnej údržby 

na ostatných komunikáciách vykonávajú ich správcovia. 
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Z hľadiska prevádzkových obmedzení je v TSK na niektorých miestach obmedzená rýchlosť. 

Významnejšie rýchlostné obmedzenia sú zavedené na cestách: 

• Sprevádzkované úseky R2 a R6 – 100 km/h (kvôli polprofilu), 

• I/9 pri štátnej hranici – 60 – 80 km/h, 

• I/9 južne od Handlovej – 60 – 80 km/h, 

• I/57 pri Hornom Srní – 50 – 70 km/h, 

• II/507 južne od Púchova – 50 – 70 km/h, 

• II/574 pri Hornej Porube – 50 – 70 km/h, 

• II/581 východne od Myjavy – 40 – 60 km/h, 

• III/1229 pri Višňovom – 40 km/h, 

• III/2112 pri križovatke s III/1912 – 40 km/h. 

Taktiež sa spravidla obmedzuje rýchlosť pri významných križovatkách (z 90 na 70 km/h) alebo 

pri iných nebezpečných miestach. 

Naopak, na niektorých komunikáciách v Trenčíne je rýchlosť zvýšená na 70 km/h. 

Zdroj: (Slovenská správa ciest, 2018) 

 Dopravná politika 

Dopravná politika TSK vychádza z Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja a pozostáva 

predovšetkým z nasledujúcich bodov: 

• Podpora dostavby rýchlostnej cesty R2 pozdĺž jestvujúcej cesty I/9, 

• Podpora výstavby rýchlostných ciest R6 a R8, 

• Podpora výstavby obchvatov miest a obcí na cestách I. triedy, 

• Výstavba obchvatov miest a obcí na cestách II. triedy, 

• Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy. 

 Životné prostredie  

V TSK sa nachádza celkovo 35 verejných čerpacích staníc s ponukou LPG, len 1 stanica 

s ponukou CNG v Novom Meste nad Váhom (čerpacia stanica CNG v Prievidzi je neverejná a slúži 

len pre potreby autobusov SAD Prievidza) a 21 staníc s možnosťou dobíjania elektromobilov. 

Zdroj: (AUTO CT, s.r.o., 2019) 

Pre potreby vozidiel s pohonom na LPG alebo elektromobilov je infraštruktúra postačujúca, aj 

keď v prípade elektromobilov by bolo vhodné doplniť stanice aj do okresných miest, kde doposiaľ 

nie sú (Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou). V prípade CNG je potrebné 

rozšírenie verejných čerpacích staníc, súčasná ponuka je absolútne nedostatočná.  

V rámci kraja bol prostredníctvom TSK kúpený jeden elektromobil pre potreby Športového 

gymnázia v Trenčíne. 

Individuálna automobilová doprava je predovšetkým zdrojom hluku a emisií znečisťujúcich látok 

do ovzdušia.  
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Z hľadiska znečistenia ovzdušia je v súčasnosti cestná doprava, ktorej významnou súčasťou je 

individuálna automobilová doprava, rozhodujúcim lokálnym zdrojom prachových častíc 

v mestách v Trenčianskom kraji. Cestná doprava spôsobuje abráziu (oter pneumatík, brzdových 

obložení a povrchov ciest), resuspenziu tuhých častíc z povrchov ciest (znečistené automobily, 

posypový materiál, prach, špina na krajnici ciest) a výfukové emisie. 

K významným zdrojom hlukovej záťaže v Trenčianskom kraji tak v celkovom pohľade, ako aj vo 

vzťahu k individuálnej automobilovej doprave, patrí hlavná dopravná a urbanizačná os 

Slovenska: Trenčín – Ilava – Považská Bystrica. Ide predovšetkým o okolie diaľnice D1 

s najväčšími intenzitami cestnej dopravy v Trenčianskom kraji (20 000 – 30 000 automobilov 

denne – v roku 2015). Najzaťaženejšími sú mesto Trenčín so svojou aglomeráciou a mesto 

Považská Bystrica. Na Hornej Nitre je hlukovo najzaťaženejším územím aglomerácia Zemianske 

Kostoľany – Nováky – Prievidza. 

Pre účely analytickej časti Plánu udržateľnej mobility bolo vykonané modelovanie súčasných 

hladín hluku a úrovne imisií znečisťujúcich látok ovzdušia z cestnej a železničnej dopravy. 

Výsledky modelovania sú uvedené v kap. 2.10.5, 2.10.6. 

V súvislosti s individuálnou automobilovou dopravou možno ďalej predpokladať znečistenie 

dažďových vôd z dopravných plôch a pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, ktoré je 

spôsobené emisiami zo spaľovania pohonných hmôt, opotrebením vozovky, pneumatík a bŕzd 

vozidiel, koróziou vozidiel, únikom pohonných hmôt, olejov, brzdovej kvapaliny, rozmrazovacích 

prostriedkov a pod., materiálmi používanými na údržbu a opravy ciest vrátane zimnej údržby aj 

stratami prepravovaného materiálu. Najzávažnejšími znečisťujúcimi látkami zrážkových vôd 

odtekajúcich z ciest sú vzhľadom na vysoké koncentrácie nerozpustené látky, chloridy, ťažké 

kovy – zinok a meď a uhľovodíky (minerálne oleje, benzín a nafta). Ostatné ťažké kovy (Cr, Cd, 

Ni, Pb) sa vyskytujú v nižších koncentráciách, a preto sú ekologicky menej významné. Značný 

podiel znečistenia (napr. PAU, AOX, ťažké kovy) je adsorbovaný na jemných časticiach (< 20 

μm), a to najmä organického pôvodu. Miera znečistenia zrážkovej vody závisí od intenzity 

dopravy, od podielu nákladnej dopravy a od početnosti čistenia ulíc a ciest. 

V prípade podpory a rozvoja individuálnej automobilovej dopravy v rámci Plánu udržateľnej 

mobility je nutné brať ohľad o. i. na: 

• územia chránené v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 

uvedený zákon,  

• poľnohospodársku pôdu podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• lesné pozemky podľa zákona č. 326/2005 Z. z., Zákon o lesoch, v znení neskorších 

predpisov. 
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2.4 STATICKÁ DOPRAVA 

 Kvalita a kapacita infraštruktúry 

Kvalita parkovacích plôch je rôznorodá, s ohľadom na častý nedostatok parkovacích miest sa 

na parkovanie využívajú aj nespevnené plochy. 

Kapacita parkovacích miest je v mestách zvyčajne nedostatočná voči súčasnému dopytu. Je to 

zvyčajne dané príliš rýchlym nárastom individuálnej automobilovej dopravy, ktorý v stiesnených 

podmienkach centier miest a sídlisk nie je možné plne upokojiť. Preto sa stále vo väčšej miere 

uplatňujú predovšetkým v centrách miest zóny plateného parkovania – fungujú v 6 zo 9 

okresných miest TSK (pozri kapitolu 2.4.6) a navyše aj v Trenčianskych Tepliciach. Zvyčajne sa 

spoplatnenie týka len pracovných dní a sobotného dopoludnia. 

Pre riešene problémov s parkovaním je vhodné budovanie kapacitných záchytných parkovísk 

v miestach, kde je to z priestorového hľadiska možné a cenovo tieto parkoviská výrazne 

zvýhodniť oproti miestam v centrách miest. Pre funkčnosť tohto systému je zároveň nutné zlepšiť 

fungovanie MHD. 

Jestvujúci stav možností parkovania pri významných železničných staniciach je uvedený 

v kapitole 2.2.15. 

 Bezpečnosti dopravy 

Vzhľadom na stiesnené pomery na parkoviskách dochádza k nehodám pomerne často, no 

vzhľadom na nízku rýchlosť vozidiel ide takmer výlučne len o nehody s hmotnou škodou. 

Nasledujúce tabuľky ukazujú hlavné nehodové štatistiky, ktoré sa týkajú predovšetkým 

problémov s parkovaním. 

 Vývoj počtu nehôd so zaparkovaným vozidlom v TSK  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet nehôd so zaparkovaným 

vozidlom  

223 259 271 265 271 

Zdroj dát: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

  Vývoj počtu nehôd na účelových komunikáciách (napr. parkoviská) v TSK  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet nehôd na účelových 

komunikáciách 

104 144 120 141 96 

Zdroj dát: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

V počte nehôd so zaparkovaným vozidlom je zjavný nárast, čo môže byť spôsobené 

preťaženosťou súčasných parkovísk a následným parkovaním na nelegálnych aj nevhodných 

miestach. Počet nehôd na účelových komunikáciách, kam sa radí aj veľká časť parkovísk, medzi 

rokmi výrazne kolíše. 



 

  - 56 -  

  

 Dostupnosť parkovacích miest 

Parkovacie miesta sú k dispozícii u všetkých objektov, kde sú potrebné, v niektorých prípadoch 

však dochádza k ich vyčerpaniu. Problém s nedostatkom parkovacích miest je predovšetkým 

v centrách miest a na väčších sídliskách. Taktiež je problém s parkovaním v blízkosti niektorých 

významných železničných staníc, čo je opísané aj v kapitole 2.2.15. 

 Organizačné a inštitucionálne usporiadanie 

Parkoviská, pokiaľ sú súčasťou siete miestnych komunikácií, spravuje mestská firma na to 

určená. Prehľad týchto správcov v okresných mestách uvádza nasledujúca tabuľka. 

 Prehľad správcov parkovísk vo vlastníctve okresných miest 

Mesto Správca 

Bánovce nad 

Bebravou 

Správa majetku mesta Bánovce nad Bebravou 

Ilava Mestský úrad – Oddelenie technických služieb 

Myjava Správa majetku mesta Myjava 

Nové Mesto nad 

Váhom 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 

Partizánske Technické služby mesta Partizánske 

Považská Bystrica Mestské športové kluby Považská Bystrica 

Prievidza Technické služby mesta Prievidza 

Púchov Podnik technických služieb mesta 

Trenčín Mesto Trenčín (priamo) 

Zdroj: (Mesto Bánovce nad Bebravou, 2019) (Mesto Nové Mesto nad Váhom, 2012) (Mestské športové kluby Považská 

Bystrica s.r.o., 2011) (parkovanieprievidza.sk, 2019) (Mesto Púchov, 2017) (parkovanietrencin.sk, 2019) 

Súkromné parkoviská spravujú priamo ich vlastníci. 

 Aktuálny systém prevádzky a údržby systému, prevádzkové 
obmedzenia 

Jednotlivé parkoviská spravujú mestské príspevkové organizácie zriadené pre účely správy 

a údržby miestnych komunikácií, ale aj ich súkromní vlastníci. 

Na parkoviskách nie sú zavedené špeciálne obmedzenia, obvykle je však stanovené, pre ktoré 

druhy vozidiel je určené – parkoviská v centrách miest sú spravidla len pre osobné automobily 

alebo motocykle.  
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 Parkovacia politika 

Na väčšine miest nie je parkovanie nijako regulované okrem zákonných úprav. Parkovanie je 

v takýchto prípadov bezplatné, existujú však aj niektoré spoplatnené parkoviská. 

Parkovacia politika je riešená výlučne na úrovni miest. Nasledujúca tabuľka uvádza základný 

prehľad parkovacej politiky v okresných mestách. 

 Základný prehľad parkovacej politiky okresných miest 

Mesto Spoplatnené 

parkovanie 

Poznámka 

Bánovce nad 

Bebravou 

Áno 2 odstavné plochy (Hviezdoslavova, Záfortňa) 

spoplatnené Po – Pi 7:00 – 17:00, So 7:00 – 12:00 

Ilava Nie Bezplatné parkovisko pri železničnej stanici 

V roku 2014 spracovaná „Finančná a multikriteriálna 

analýza parkovacieho systému v meste Ilava“ 

Myjava Nie Uvažuje sa s vypracovaním parkovacej politiky 

Nové Mesto nad 

Váhom 

Áno 5 ulíc (Hviezdoslavova, Komenského, J. Weisseho, 

M. R. Štefánika, Hurbanova) 

spoplatnené Po – Pi 8:00 – 18:00, So 7:00 – 13:00 

Partizánske Nie Pri mestskom úrade je parkovanie časovo obmedzené 

na 2 hodiny 

Považská Bystrica Áno Celkovo 10 spoplatnených parkovísk 

spoplatnené Po – Pi 8:00 – 18:00, So 8:00 – 12:00 

Prievidza Áno Centrálna mestská parkovacia zóna (CMPZ) 

a jedno platené parkovisko (A. Hlinku) 

spoplatnené Po – Pi 7:00 – 16:00 

Púchov Áno Centrálna mestská zóna + 2. pásmo 

spoplatnené Po – Pi 7:00 – 18:00, So 8:00 – 12:00 

Trenčín Áno Širšie centrum mesta (ľavý breh Váhu) 

čas spoplatnenia je odlišný podľa pásiem 

Zdroj: (Mesto Bánovce nad Bebravou, 2019) (Mesto Nové Mesto nad Váhom, 2012) (Mestské športové kluby Považská 

Bystrica s.r.o., 2011) (parkovanieprievidza.sk, 2019) (Mesto Púchov, 2017) (parkovanietrencin.sk, 2019) 

Na 2 platených parkoviskách v Bánovciach nad Bebravou sú stanovené nasledujúce ceny: 
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 Cena parkovného v meste Bánovce nad Bebravou 

Doba parkovania Cena úhrady v hotovosti 

v parkovacom automate [€] 

Cena úhrady SMS správou 

[€] 

Prvá hodina 0,30 0,40 

Každá ďalšia hodina 0,50 0,60 

Celodenné parkovanie 2,00 2,50 

Mesačná parkovacia karta 18,00 

Štvrťročná parkovacia karta 45,00 

Polročná parkovacia karta 63,00 

Ročná parkovacia karta 99,00 

Zdroj: (Mesto Bánovce nad Bebravou, 2019) 

V Novom Meste nad Váhom na platených parkoviskách existuje jediná sadzba – 0,40 € za hodinu 

parkovania. 

V Partizánskom jediná regulácia parkovania spočíva v časovom obmedzení bezplatného 

parkovania na 30 miestach pred mestským úradom na maximálne 2 hodiny. Pre vyznačenie času 

začiatku parkovania je nutné jednorazovo kúpiť parkovacie hodiny za cenu 1 €. 

V Považskej Bystrici sú ceny na všetkých platených parkoviskách jednotné. Ich výšku uvádza 

nasledujúca tabuľka. Držitelia preukazov ŤZP/S majú 50 % zľavu, občania nad 70 rokov 

a služobné vozidlá vymenovaných organizácií majú parkovné zadarmo. 

 Cena parkovného na platených parkoviskách v meste Považská Bystrica 

Dĺžka parkovania Cena [€] 

1 hodina 0,70 

1 hodina – autobus 2,00 

1 mesiac 5,00 

3 mesiace 10,00 

6 mesiacov 18,00 

12 mesiacov 30,00 

Zdroj: (Mestské športové kluby Považská Bystrica s.r.o., 2011) 
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V Prievidzi je CMPZ rozdelená do 5 rezidenčných pásiem po 5 – 9 uliciach. Tie majú vplyv len na 

rezidenčné parkovanie, ktoré je pásmami obmedzené. Pri jednorazovej úhrade na pásme 

nezáleží. Ceny uvádza nasledujúca tabuľka. 

 Cena parkovného v centrálnej mestskej parkovacej zóne v Prievidzi 

Čas parkovania Cena úhrady 

jednorazovou 

parkovacou kartou [€] 

Cena úhrady 

SMS správou 

[€] 

Prvá hodina 0,70 0,30 

Každá ďalšia hodina 0,70 0,70 

Rezidentská karta – obyvateľ (platnosť 1 rok) 

2. vozidlo na bytovú jednotku 

3. a ďalšie vozidlo na bytovú jednotku 

10,00 

60,00 

180,00 

Rezidentská karta – podnikateľ (platnosť 1 rok) 

2. vozidlo na sídlo alebo prevádzku 

150,00 

300,00 

Rezidentská karta – návšteva 6,00 

Zdroj: (parkovanieprievidza.sk, 2019) 

Cena parkovacieho lístka v Púchove na 1 hodinu je 0,50 € v oboch pásmach pri platení 

v hotovosti a 0,70 € pri platbe pomocou SMS. Cenu predplateného parkovného uvádza 

nasledujúca tabuľka. 

 Cena predplatného parkovaného v Púchove 

Platnosť 10 dní [€] 6 mesiacov 

[€] 

12 mesiacov 

[€] 

Karta typu A (občan) 2,50 10,00 15,00 

Karta typu B (IČO) 2,50 10,00 15,00 

Karta typu C (rezident) - - 5,00 

Karta typu D (3,5 – 12 t) 15,00 150,00 250,00 

Karta typu Z (ŤZP) - 2,50 5,00 

Karta typu ZZ (ŤZP vozičkári) - - bezplatne 

Karta typu X (služobná) Bezplatne na 1 deň až 12 mesiacov 

Zdroj: (Mesto Púchov, 2017) 
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V Trenčíne je spoplatnené parkovanie rozdelené na nasledujúce pásma: 

• Pásmo A: Centrum 

• Pásmo B: Námestie sv. Anny a okolie 

• Pásmo C: Dolné mesto, Olbrachtova, Dolné Hony (pri ZŠ) 

• Pásmo D: Dlhé Hony po Bezručovu a Cintorínsku 

• Pásmo G: Sihoť I po Gen. Viesta a parkoviská pri železničnej stanici 

• Pásmo H: Sihoť II od Gen. Viesta po Považskú 

• Pásmo F: Mládežnícka ulica 

Čas spoplatnenia sa líši podľa pásma. 

 Čas spoplatnenia podľa pásiem v Trenčíne 

Pásma Čas spoplatnenia 

A Po – Pi 8:00 – 18:00, So 8:00 – 12:00 

B Po – Pi 8:00 – 18:00 

C, D, G, H Po – Pi 0:00 – 24:00 

F Po – Pi 8:00 – 16:00 

Všetky parkoviská označené ako „dlhodobé“ Po – Pi 8:00 – 16:00 

Zdroj: (parkovanietrencin.sk, 2019) 

Prehľad cien za jednorazové parkovanie v Trenčíne uvádza nasledujúca tabuľka. 

 Cena jednorazového parkovania v Trenčíne 

Pásma Cena za hodinu [€] Cena za deň [€] 

A, B 1,00 9,00 

C, G 0,60 5,40 

D, H 0,30 3,00 

F 0,60 5,40 

Zdroj: (parkovanietrencin.sk, 2019) 

Systém predplatných parkovacích kariet v Trenčíne je pomerne zložitý, v ponuke je 5 typov 

kariet pre rezidentov a 3 typy kariet pre abonentov. Cena rezidentných kariet je progresívne 

odstupňovaná podľa počtu vozidiel na byt. Rezidentské aj abonentské karty sú k dispozícii 

v štvrťročnej alebo ročnej verzii. Pokiaľ tam osoba nemá trvalý pobyt, nie je možné zakúpiť 

parkovaciu kartu pre pásma A a B. 
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Ročné parkovanie len v pásme trvalého pobytu stojí rezidentov 20 €. Maximálna verzia 

parkovanej karty – parkovanie v pásme trvalého pobytu a v ostatných pásmach okrem A, B stojí 

ročne 80 €. Štvrťročná karta je približne 3× lacnejšia ako ročná. 2. parkovacia karta na byt je 

bez ohľadu na typ karty o 25 – 30 € drahšia ako prvá a 3. parkovacia karta na byt je o 50 € 

drahšia ako druhá. 

Cena pre abonentov je podľa druhu karty od 100 do 360 € za rok. Štvrťročná parkovacia karta 

je rovnako ako u rezidentov približne 3× lacnejšia ako ročná. Pre návštevy rezidentov existuje 

možnosť kúpiť špeciálnu kartu pre návštevy za cenu 3 € s platnosťou 2 dni, neplatí však v pásme 

A. 

Ako čiastočná kompenzácia skutočnosti, že nie možné kúpiť parkovaciu kartu pre pásma A a B 

(okrem rezidentov s trvalým pobytom), majú držitelia väčšiny ostatných kariet k dispozícii 50 % 

zľavu za 1. hodinu parkovania v týchto pásmach. 

Podrobný opis parkovacieho systému v Trenčíne je predmetom samostatného plánu udržateľnej 

mobility. 

Okrem okresných miest funguje platené parkovanie aj v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sú 

rozdelené na niekoľko parkovacích úsekov. Vzhľadom na turistický význam mesta je 

spoplatnenie časovo neobmedzené. Bežná cena je 1 € za 2 hodiny, 4 € za 24 hodín a 10 € za 3 

dni. Existujú aj parkovacie karty pre ubytovaných za 2 € na deň (pri ubytovaní najmenej na 7 

dní). Držitelia rezidenčných kariet majú parkovanie bezplatné. Zdroj: (Mesto Trenčianske 

Teplice, 2019) 

Ďalším prípadom regulácie parkovania mimo okresných miest je Handlová, kde je na niektorých 

miestach v centre mesta zavedené časovo obmedzené parkovanie na 30 minút, naďalej je však 

bezplatné. 

Poplatky za využívanie súkromných parkovísk stanovujú ich vlastníci. Pokiaľ parkoviská slúžia 

priamo na ich obsluhu (napríklad nákupné centrá), je parkovanie spravidla bezplatné. 

 Životné prostredie 

Automobily na alternatívne palivá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, spravidla nie sú 

pri parkovaní na spoplatnených parkoviskách cenovo zvýhodnené. Výnimkou je mesto Trenčín, 

ktoré poskytuje vo svojich parkovacích zónach nasledujúce zľavy: 

• 10 % pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom. 

• 50 % pre vozidlá s elektrickým pohonom. 

Tieto zľavy sa však týkajú len predplatených parkovacích kariet. 

Pri plánovaní záchytných parkovísk na okrajoch miest je z hľadiska životného prostredia nutné 

brať ohľad o. i. na poľnohospodársku pôdu podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2.5 PEŠIA DOPRAVA 

Medzimestská pešia doprava 

Z pohľadu medzimestskej dopravy má pešia doprava v krajskom meradle zanedbateľný podiel 

na deľbe prepravnej práce. Pešia doprava na krajskej úrovni nie je evidovaná a nemožno ju tak 

posudzovať. Obyvatelia sa medzi mestami najčastejšie prepravujú IAD a verejnou 

medzimestskou dopravou. Medzimestská pešia doprava pre väčšinovú populáciu nie je 

primárnou voľbou dopravy. 

Hlavný vplyv na pešiu dopravu má pochopiteľne vzdialenosť, ktorú by človek musel každý deň 

prejsť, a čas strávený na ceste, ktorý je neporovnateľne dlhší oproti iným spôsobom dopravy. 

Samozrejme, nemožno vylúčiť jedincov, ktorí sú ochotní dopravovať sa chôdzou každý deň 

na vzdialenosť do 10 km (tam aj späť) bez problémov. Zo všeobecného pohľadu to tak však nie 

je. Pre väčšinovú populáciu je tento spôsob dopravy vylúčený.  

Pre rozvoj medzisídelnej dopravy (t. j. pre obce vo vzdialenosti do 5 km) je vhodné vybudovať 

pozdĺž miestnych komunikácií bezpečný, dostatočne široký (min. 3,00 m), chodník, 

s bezpečnostným odstupom od vozovky min. 0,5 m. Medzimestský chodník by mal slúžiť ako 

spoločný chodník pre chodcov aj cyklistov. Bezpečnosť pohybu chodcov aj cyklistov nepriaznivo 

ovplyvňujú vysoké rýchlosti vozidiel. Bez spoločných chodníkov pozdĺž komunikácií v extraviláne 

nemožno očakávať záujem o medzisídelnú pešiu dopravu (ani o cyklodopravu).  

Pri zníženej viditeľnosti je nutné, aj pokiaľ je medzi sídlami oddelený chodník pre chodcov 

a cyklistov od automobilové dopravy, aby chodci a cyklisti boli osvetlení a aby na seba 

upozorňovali prechádzajúcich vodičov reflexným prvkom. 

Mestská pešia doprava  

V prípade mestskej dopravy má pešia doprava celkom inú pozíciu. Pešia doprava v mestách je 

absolútne prirodzenou a najintuitívnejšou dopravou na krátku vzdialenosť. Pešia doprava 

v mestách je nenahraditeľný spôsob dopravy, ktorý je veľmi dôležitý a má svoj zaslúžený podiel 

na deľbe prepravnej práce. Pešiu dopravu možno podľa potreby nakombinovať s inými spôsobmi 

dopravy (ideálne MHD).  

Mestskú pešiu dopravu podporujú kvalitne technicky a stavebne vyhotovené 

chodníky, priechody pre chodcov a pešie zóny.  

Chodníky a priechody pre chodcov 

Dôležitú rolu hrá šírka chodníkov, ktorú určuje charakter danej lokality. Intenzita pešej dopravy 

v centre mesta, v okolí autobusovej/vlakovej stanice, škôl, obchodov, nemocníc a služieb bude 

vyššia než na periférii mesta. Dôraz je kladený na spojitosť trasy, spolu s kvalitou povrchu bez 

nerovností, vďaka ktorému chodcom pri pohybe nehrozí úraz, ďalej zeleň, ktorá tvorí tieň, a tiež 

príležitostné miesto na odpočinok (lavičky).  

Šírka spolu s dĺžkou sú dôležité parametre aj pre priechody pre chodcov. Štandardná šírka 

priechodu pre chodcov je 4,00 m. V miestach vyššej koncentrácie chodcov sa šírka priechodu 

zväčší. V záujme bezpečnosti chodcov a v záujme dodržania odporúčaných dĺžok priechodov sa 
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majú priechody vybaviť vhodným stavebným opatrením (napr. jednostranné/obojstranné 

zúženie komunikácie v miestach pre prechádzanie, deliace pásy/ostrovčeky, zvýšené plochy 

križovatiek a pod.) a verejným osvetlením podľa predpísaných noriem. Priechody pre chodcov 

musia byť umiestené na prehľadných miestach, musia spĺňať technické podmienky pre priechod 

osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. V neposlednom rade by mali byť strategicky 

rozmiestnené tak, aby chodec nemusel prejsť príliš ďalekú vzdialenosť pre bezpečný prechod 

komunikácie. 

Komunikácie pre chodcov majú zaistiť nasledujúce podmienky: 

• vysokú bezpečnosť prevádzky; 

• minimalizáciu subjektívneho pocitu ohrozenia; 

• spojenie cieľov bez okľúk; 

• bezbariérový, plynulý pohyb; 

• dostatočnú slobodu pohybu (míňanie, prechádzanie, zmenu rýchlosti); 

• čo najmenšie rušenie inými účastníkmi cestnej premávky; 

• dobrú prehľadnosť, pochopiteľnosť a orientáciu; 

• príjemnú chôdzu prostredím s hodnotným výtvarným spracovaním; 

• miesto pre odpočinok; 

• ochranu pred nepriazňou počasia, ak je to možné. 

Návrh komunikácií pre chodcov musí prednostne zaistiť bezpečnosť ciest detí do školy. 

Pešie zóny 

V neposlednom rade je potrebné upozorniť na pešie zóny a ich prínos. Charakteristickým rysom 

mesta je ruch a život, ktorý utvárajú ľudia v uliciach. Podmienkou živého mesta je okrem 

kvalitného a esteticky príjemného vzhľadu verejného priestranstva zdravé životné prostredie. 

Pešie zóny sa spravidla umiestňujú do centier miest, pretože svojou otvorenosťou, priestorovou 

veľkorysosťou podporujú čulý peší ruch, lákajú na chôdzu. Centrum mesta, ktoré je plné života, 

prospieva aj miestnym obchodom a ponuke služieb.  

 Kvalita a kapacita infraštruktúry 

Z hľadiska medzimestskej dopravy je v kraji celkový nedostatok chodníkov pre pešiu 

a cyklodopravu pozdĺž hlavných aj miestnych komunikácií. Nedostatok bezpečných ciest celkovo 

obmedzuje a znižuje možnosť medzimestskej alternatívnej dopravy.  

Stav mestských chodníkov k atraktivite pešej dopravy tiež často neprispieva. Zo všeobecného 

pohľadu sú chodníky v zlom stave. 

• obmedzená priechodná šírka chodníka (reklamné cedule, reštauračné záhradky, 

nevhodne umiestené stĺpy verejného osvetlenia, stromové misy)  

• nerovný povrch dlažby, chýbajúce dlaždice, zvlnený asfaltový povrch, priekopy asfaltu 

• neznížené obrubníky, nedoplnené zodpovedajúcimi varovnými a vodiacimi pásmi pre 

osoby so zníženou schopnosťou orientácie  
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• chýbajúce varovné pásy na miestach úrovňového vstupu do nebezpečného priestoru/ 

priestoru s premávkou (napr. kríženie chodníka s účelovou komunikáciou, výjazdom 

z hromadnej garáže)  

• chýbajúce kontrastné označenie schodísk, držadlá neumožňujúce bezpečné uchopenie  

• vzhľadom na intenzívne športové využívanie chodníkov pre chodcov a cyklistov, na 

ktorých nie sú vyhradené pásy pre chodcov, nie sú tieto chodníky z hľadiska 

bezbariérového používania bezpečné 

Priechody pre chodcov sú často nebezpečné. Opakujúce sa nedostatky v technickom vyhotovení 

priechodov na zaistenie bezpečnosti: nie sú dodržiavané odporúčané dĺžky priechodov, 

priechodom súčasne chýbajú vhodné stavebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti chodcov, 

chýba osvetlenie s odlišným zafarbením svetla. Ďalšou problematikou je bezbariérovosť. 

Opakujúce sa chyby, ktoré vytvárajú zásadné problémy bezbariérovej dostupnosti: 

• zaistenie rozhľadov v miestach priechodov 

• zvýraznené osvetlenie priechodov používať na frekventovaných priechodoch 

• osadenie dopravného značenia IP6 spolu s výstražnými blikačmi na jednom stĺpiku 

• osadenie dopravného značenia IP6 na deliacom ostrovčeku v prípade štvorpruhovej 

komunikácie 

• priebežná kontrola stavu vodorovného dopravného značenia 

• slepecké úpravy vykonávať podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

• venovať zvýšenú pozornosť priechodom v blízkosti škôl 

• pri rušení priechodov zrušiť či upraviť aj príslušné hmatne úpravy 

Pešie zóny sa spravidla zavádzajú v okresných a väčších mestách. V rámci Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sa nachádzajú pešie zóny v rámci námestí a v priestore miestnych ulíc v 7 

okresných mestách z 8. To je veľmi kladný výsledok, ktorý má bezpochyby pozitívny vplyv na 

miestnu pešiu dopravu, fungovanie obchodov a služieb v okolí peších zón. 

 Tabuľka pešej zóny v mestách  

Mesto  pešia zóna (ulice/námestia) 

1 Bánovce 

nad 

Bebravou  

Rokošská  

Záfortňa 

Nám. Ľudovíta Štúra 

2 Ilava  / 

3 Myjava Námestie M. R. Štefánika 

4 Nové 

Mesto nad 

Váhom 

J. Haška  

Čsl. armády 

J. Weisseho 

Nám. slobody 

Komenského 

Palkovičova  

Júliusa Gábriša  

Petra Matejku 
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Mesto  pešia zóna (ulice/námestia) 

5 Partizánsk

e 

Námestie Slovenského národného 

povstania, medzi ulicami 

Hrnčírikova, Jesenského. 

Ulica pešej zóny prepája Námestie 

SNP so žel. nástupišťom a s 

podchodom pod ul. Nitrianska 

v smere k priemyselnému areálu. 

6 Považská 

Bystrica 

Centrum (ohraničené ulicami:  

Štúrova, Slovenských partizánov, 

Lánska, Kuzmányho, Jánska) 

7 Prievidza  Náme Námestie slobody 

 Š. Moyzesa 

 G. Švéniho 

Pribinovo nám.  

8 Púchov Moyzesova ulica 

Celkom pešie zóny 7 z 8 
Zdroj: na základe získaných dotazníkov miest TSK (november, 2018) a vlastný prieskum AF-CITYPLAN 

 Bezpečnosti dopravy  

Pešia doprava je základným prvkom mobility a je vždy neoddeliteľnou súčasťou každej cesty. 

Pre peších však akákoľvek interakcia s ostatnými módmi dopravy predstavuje isté riziko 

a prípadná kolízia s motorovým vozidlom predstavuje pre chodcov vysoké riziko zranenia. 

Údaje o dopravnej nehodovosti chodcov sú dostupné na webových stránkach Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. V sledovanom 5-ročnom období (2013 – 2017) predstavujú dopravné 

nehody s účasťou chodcov 11 % z celkového počtu všetkých evidovaných dopravných nehôd. 

Počet nehôd v jednotlivých rokoch možno označiť ako kolísavý, celkovo však ako stagnujúci. 

Počet ľahkých zranení je v analyzovanom období mierne rastúci. Skôr stagnujúci je počet 

vážnych osobných následkov (ťažké zranenie a úmrtie), len sa mení pomer medzi počtom 

usmrtených osôb a osôb ťažko zranených. 
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Graf 12 Vývoj počtu dopravných nehôd s účasťou chodcov a ich následkov (počet osôb) 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Dopravné nehody s účasťou cyklistov predstavujú 11 % všetkých evidovaných dopravných 

nehôd a peší sú vinníkmi v 32 % prípadov. Ide o priemerné údaje za roky 2013 – 2017. 

Graf 13 Pomer zavinení nehôd s účasťou chodcov, údaj za roky 2013 – 2017 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Pre zvýšenie dopravno-bezpečnostnej úrovne peších je potrebná súvislá, logická a technicky 

správna pešia infraštruktúra. Ide, samozrejme, o chodníky, priestranstvá a ďalej priechody pre 

chodcov, ktoré majú chodcom umožniť bezpečné prechádzanie (dôležité sú rozhľady, 

prehľadnosť, dĺžky prechádzania, osvetlenie, bezbariérovosť a pod.). Nutnosť je zamerať sa 

prevažne na miesta s veľkým výskytom peších (centrum, obchodné domy, kultúrne ciele a pod.) 

a na miesta pri školách, zdravotných strediskách, detských ihriskách, teda na miesta, kde možno 

očakávať zvýšený podiel detí. 

Podstatnou súčasťou prevencie nehôd s chodcami je dopravná výchova. Počínajúc materskými 

školami a končiac u profesionálnych vodičov. U chodcov by malo byť samozrejmosťou správne 

oblečenie, ktoré zaistí jeho dostatočnú rozlíšiteľnosť, pričom nejde len o reflexné prvky, ale 

aj o farebné časti oblečenia. Veľmi obľúbené tmavé farby na čele s čiernou veľmi komplikujú 

vodičom motorových vozidiel dostatočne včasnú postrehnuteľnosť peších v noci, a to 
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aj v miestach s verejným osvetlením. Reflexné prvky sú, naopak, nutné pre postrehnutie 

chodcov v neosvetlených úsekoch a absolútne nevyhnutné, ak sa chodec pohybuje po ceste 

v extraviláne. 

 Súčasný a výhľadový dopyt  

Situácia z hľadiska dopytu po pešej doprave sa v jednotlivých okresoch riešeného územia mierne 

líši, čo je spôsobené rozdielnym charakterom prepravných vzťahov. V prípade okresov Trenčín, 

Prievidza, Partizánske, Ilava a Bánovce nad Bebravou je percentuálny podiel pešej dopravy na 

celkovom počte ciest cca 30 – 35 %, a v ostatných okresoch je tento podiel nižší (na úrovni cca 

25 – 30 %). Grafické znázornenie percentuálnych podielov peších ciest je uvedené na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok 6 Podiel peších ciest v riešenom území 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Dôvodom týchto rozdielov je najmä skutočnosť, že v okresoch s vyšším podielom je miera 

atraktívnosti v pomere s ostatnými módmi dopravy väčšia aj za cenu väčšej vzdialenosti a 

nižšieho komfortu, a preto ich tunajší obyvatelia v porovnaní využívajú relatívne častejšie než 

spojenie rýchlejšími módmi (IAD, VHD). Pritom dosahovaný menší podiel pešej dopravy je 

porovnateľný s ostatnými krajskými mestami SR a ČR. 
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 Životné prostredie 

Z hľadiska vplyvu pešej dopravy na životné prostredie a verejné zdravie možno predpokladať jej 

maximálnu šetrnosť.  

Znečistenie životného prostredia vplyvom infraštruktúry pre pešiu dopravu možno 

predpokladať v súvislosti s hrubými a jemnými nerozpustenými látkami (hlina, piesok, štrk, 

obrus), odpadkami, lístím či zvyškami vegetácie, zvieracími exkrementmi a so zimnou údržbou 

týchto komunikácií. Pri zimnej údržbe sa používajú posypové materiály (hrubé a jemné 

nerozpustené látky) a soli (chloridy). V zrážkovej vode odtekajúcej z komunikácií pre chodcov 

je preto nutné počítať s koncentráciami chloridov, hrubých aj jemných nerozpustených látok, 

organického znečistenia (BSK5), dusíka a fosforu a patogénnych mikroorganizmov. 

Vplyv súčasnej infraštruktúry pre pešiu dopravu na ostatné zložky životného prostredia možno 

považovať za minimálny až nulový.  

Podpora pešej dopravy môže mať pozitívny vplyv na zníženie využitia individuálnej 

automobilovej dopravy a z toho vyplývajúce zníženie negatívnych vplyvov na verejné zdravie 

a životné prostredie. 

V prípade podpory a rozvoja pešej dopravy v rámci Plánu udržateľnej mobility je nutné brať 

ohľad o. i. na: 

• územia chránené v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 

uvedený zákon,  

• poľnohospodársku pôdu podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• lesné pozemky podľa zákona č. 326/2005 Z. z., Zákon o lesoch, v znení neskorších 

predpisov. 

 Prístupnosť (obzvlášť pre ľudí s obmedzením)  

Ako už bolo zmienené v Zbere údajov bezbariérovo riešené prostredie musí v maximálnej miere 

umožňovať bezpečné a samostatné používanie všetkým používateľom. Ich počet sa pohybuje 

okolo 30 % a aj letmým prieskumom možno zistiť, že sú významnými a častými používateľmi 

peších trás.  

Požiadavky na bezbariérovo riešené prostredie stanovuje vyhláška č. 532/2002 Z. z. Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

používané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (platná od 12/2002) a ďalšie 

nadväzujúce predpisy. Pre verejne prístupné priestranstvá je táto legislatíva záväzná. Je nutné 

sa ňou riadiť pri novostavbách, ale aj pri zmenách dokončených stavieb a zmenách v používaní 

stavieb, pokiaľ to závažné územno-technické alebo stavebno-technické dôvody nevylučujú. 

Pri posudzovaní jednotlivých trás je nutné prihliadnuť na ich polohu. Na pešiu trasu v pouličnom 

koridore/námestí/parku či zelenej ploche v zastavanom území sú logicky kladené iné požiadavky 

než na pešiu trasu rekreačnú na okraji či mimo zastaveného územia.  
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2.6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Na podporu rozvoja udržateľnej mobility a zdravého životného prostredia je nevyhnutné 

podporovať bezpečnosť alternatívnych spôsobov dopravy, ako je cyklistická a pešia doprava. Tu 

je dôležité si uvedomiť, že oba spôsoby dopravy začlenené do každodenného rytmu života 

fungujú iba na lokálnej, v prípade cyklodopravy aj na subregionálnej úrovni. 

Plánovanie cyklistickej infraštruktúry na úrovni kraja je dôležité pre rozvoj cyklodopravy, ale nie 

rozhodujúce. Dlhé cyklomagistrály majú svoj podiel na deľbe prepravnej práce cyklodopravou, 

ale umožňujú predovšetkým rozvoj cykloturizmu. Sú základnou kostrou cyklistickej siete, na 

ktorú sa napájajú, alebo sa budú postupne napájať doplnkové lokálne cyklotrasy, ktoré sú pre 

rozvoj cyklodopravy absolútne nevyhnutné.  

Cyklodoprava v každodennom živote vo väčšinovej populácii funguje iba na lokálnej, maximálne 

na subregionálnej úrovni (doprava osôb dochádzajúcich za prácou, do škôl, za službami, na 

prestupné stanovište autobusu/vlaku a pod.). Je potrebné si ujasniť, akú maximálnu 

jednosmernú vzdialenosť a v akých terénnych podmienkach sú ľudia ochotní sa na bicykli 

prepravovať každý deň (cyklodoprava), a kedy to prechádza do športového výkonu alebo 

rekreácie a poznania opakovaného niekoľkokrát do mesiaca (cykloturistika). 

Krajské meradlo slúži skôr na rekreáciu a turizmus, lokálne pre cyklodopravu. Z toho vyplýva, 

že ak je cieľom budovať predovšetkým fungujúcu cyklodopravnú sieť so silným návykom 

miestnych obyvateľov používať bicykel v bežnom živote ako dopravný prostriedok, tak je 

potrebné budovať cyklistickú sieť nielen na krajskej/regionálnej úrovni, ale predovšetkým na 

lokálnej úrovni. Jedine tak bude fungovať cyklodoprava v tom pravom zmysle slova. 

Prístup k cyklodoprave je veľmi individuálny. Je ovplyvnený niekoľkými faktormi. Medzi ne patria 

– druh komunikácie, bezpečnosť, vzdialenosť, čas, doplnkové vybavenie, počasie a i.  

Ako optimálna je vzdialenosť jednosmernej trasy v urbanizovanom prostredí do 7,5 km, bez 

ohľadu na zvlnenie terénu, a do 10 km v prevažne rovinatom teréne. Jazda na bicykli dlhšia než 

10 km môže byť pre prevažnú väčšinu obyvateľov chápaná skôr ako športová aktivita, než 

doprava do práce a do školy. Príloha 2 a v detaile potom 3 zobrazujú možný dojazd 

odstupňovane po 2,5 km až do 10 km. Hlavným benefitom cyklodopravy je, že v čase strávenom 

na bicykli sa človek prepraví z bodu A do bodu B, nezávisle od premávky a cestovného poriadku 

a vykoná telesnú aktivitu prospešnú pre vlastné zdravie a zdravé životné prostredie, v ktorom 

žije. 

 Kvalita a kapacita infraštruktúry 

Kvalita súčasných cyklotrás je rôznorodá. Novovybudované úseky sú vo veľmi dobrej kvalite, 

tak po technickej stránke, ako aj z organizačného hľadiska. Staršia cyklistická infraštruktúra je 

prevažne v horšej kvalite, predovšetkým z hľadiska povrchu a šírky chodníka, často pôsobí ako 

provizórne riešenie. Cyklodoprava v mestách je často vedená v rámci spoločných chodníkov, čo 

nie je najlepšie možné riešenie pre bezpečnú a komfortnú cyklistickú a pešiu dopravu. 

Kapacita je absolútne nedostačujúca, prevládajú plány a rozpracované projekty nad 

zrealizovaným stavom. Pozri komentáre nižšie.  
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Rozpracované sú tri strategické projekty:  

• Vážska cyklomagistrála 

• regionálna cyklotrasa v Hornej Nitre 

• cyklotrasa Trenčín – Nemšová s ďalšou nadväznosťou smerom k štátnym hraniciam 

SR/ČR 

Za predpokladu dobudovania všetkých troch projektov (resp. všetkých úsekov týchto projektov) 

možno cyklodopravnú infraštruktúru v kraji hodnotiť veľmi kladne. S vybudovanými projektmi 

nielenže vzrastie záujem o cyklodopravu, ale tiež sa navýšia projekty na vybudovanie lokálnych 

cyklotrás, ktoré budú privádzať miestnych obyvateľov zo sídel vzdialených od hlavnej cyklotrasy.      

Pohľad na súčasný stav 

Podmienky pre cyklodopravu v rámci miest aj medzi mestami nie sú priaznivé. V kraji sa 

nachádzajú iba výnimočne miesta, kde je cyklotrasa dobre umiestnená (napr. trasa Dolné 

Košariská – Košariská), pekne vybudovaná a udržiavaná, s funkciou predovšetkým dopravnou. 

V nepomerne väčšom zastúpení prevažujú situácie, kde cyklista nemá inú možnosť než sa deliť 

o komunikáciu s motorovou dopravou.  

 Analýza súčasných medzimestských cyklodopravných trás  

Okr Medzimestské trasy 
Druh 

infraštruktúry 
Dĺžka Zákres v prílohe 

MY Brezová pod Bradom – Dolné 
Košariská 

cyklochodník 2,0 km Áno 

MY Dolné Košariská – Košariská cyklochodník 0,5 km Áno 

NM Nové Mesto nad Váhom – Horná 
Streda 

cyklochodník 12 km Áno 

NM Čachtice, Častkovce, Podolie 

- Medzimestské cyklodopravné 
prepojenia. Trasa vedie mimo 
zastaveného územia, vpravo od 
cesty II/504 v smere Piešťany, 
Nové Mesto nad Váhom. Prepája 
všetky 3 obce. 

cyklochodník 1,2 km Áno 

PU Púchov – vodná elektráreň Nosice cyklochodník 3,5 km Áno 

TR Nemšová (Vlárska – Šidlíkové) cyklochodník 1,5 km Áno 
Zdroj dat: (TSK, 2016) 

Množstvo medzimestských cyklodopravných trás v rámci celého Trenčianskeho kraja je 

zanedbateľné. Nemožno spochybniť tvrdenie, že súčasná kapacita medzimestskej cyklistickej 

infraštruktúry je nepripravená a nedostačujúca pre cyklodopravu. S prihliadnutím na plánované 

a rozpracované projekty je situácia s rozvojom cyklodopravy výrazne lepšia. Cyklistická 

infraštruktúra (s tým súvisiaca cyklodoprava) by sa s výhľadom do budúcna mala zlepšovať.  

Existujúce medzimestské cyklotrasy sú veľmi dobre situované a v dobrej kvalite. Medzimestské 

trasy sú, bohužiaľ, často nenapojené na mestské cyklotrasy. Tu narážame na ďalší problém, 

keďže vo väčšine sídel sieť mestských cyklotrás neexistuje. Medzimestské cyklotrasy cyklistu 
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privedú do plnej mestskej automobilovej premávky, čo je nebezpečné a nekomfortné. Preto sú 

medzimestské cyklodopravné trasy často málo využívané. Vo všetkých prípadoch je teda 

potrebné dokončiť trasu z bodu A do bodu B a následne ju napojiť na mestskú cyklistickú 

infraštruktúru (ktorú je v prvom rade potrebné vytvoriť).  

 Analýza súčasných mestských cyklodopravných trás  

Okr Lokalita Mestské trasy 
Druh 

infraštr. 
Dĺžka Zákres v prílohe 

IL 
Dubnica nad 

Váhom 
v centre mesta / 100 m 

Nie, nie je jasné 

umiestnenie trasy, 

preto nemožno 

zakresliť. 

MY 
Brezová pod 

Bradlom 

Prepojenie námestia s 

cestou II/499 
CT 160 m Áno 

NM 
Nové Mesto 

nad Váhom 

Od okružnej križovatky 

ul. Malinovského po ul. 

Robotnícku 

SC 340 m Áno 

NM 
Nové Mesto 

nad Váhom 

Od okružnej križovatky 

na ul. Malinovského po 

nadjazd nad železničnou 

traťou 

SC 230 m Áno 

PA Partizánske Pozdĺž rieky Nitry SC 3,5 km Áno 

PR Prievidza 

mestská časť Píly – 

mestský park 
/ 4,9 km Nie  

mestská časť Píly – 

smer Cígeľ 
CP 1,4 km Áno 

centrum – Lesopark / 2,7 km 

Nie, nie je jasné 

umiestnenie trasy, 

preto nemožno 

zakresliť. 

centrum – Mestská časť 

Hradec 
/ 5 km 

Nie, nie je jasné 

umiestnenie trasy, 

preto nemožno 

zakresliť. 

ul. Bojnická cesta SC 
700 m 

200 m 
Áno 

ul. M. R. Štefánika SC 700 m Áno 

ul. Duklianska SC 400 m Áno 

futbalový štadión SC 300 m Áno 

Nábrežie Jána 

Kalinčiaka 
CT 750 m Áno 

TR Nemšová Pozdĺž rieky Vláry CT 1,30 m Áno 
Zdroj dat: (TSK, 2016)  

CP – cyklopruh, SC – spoločný chodník/cestička, CT – samostatná cyklotrasa oddelená od okolitej premávky 
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Trenčiansky samosprávny kraj zahŕňa iba šesť miest s čiastočne realizovanou mestskou 

cyklistickou infraštruktúrou. Napríklad v Brezovej pod Bradlom z hľadiska mestskej dopravy ide 

iba o jednu cyklotrasu v dĺžke 160 m, medzi Námestím M. R. Štefánika a ul. Námestie 7. apríla. 

Trasa nemá žiadnu ďalšiu nadväzujúcu cyklistickú infraštruktúru. Osamelá mestská cyklotrasa 

tak nemá príliš veľký vplyv na rozvoj miestnej mestskej cyklodopravy. Iným príkladom je mesto 

Prievidza, ktoré zahŕňa viac mestských cyklotrás, ktoré do istej miery už môžu byť miestnymi 

obyvateľmi vnímané ako základ mestskej cyklistickej infraštruktúry. To už vplyv na rozvoj  

mestskej cyklodopravy má. Bohužiaľ, vyhotovenie cyklistickej infraštruktúry nie je v dostatočnej 

kvalite. Cyklodoprava je tu organizovaná cyklopruhmi a spoločnými chodníkmi, ani jeden spôsob 

riešenia nie je dostatočne komfortný a bezpečný.  

Ani v jednom prípade uvedených miest v Tabuľka 28 netvoria mestské cyklotrasy ucelenú sieť 

bezpečnej mestskej cyklistickej infraštruktúry. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja 

nemožno hovoriť o fungujúcej mestskej cyklodoprave, založenej na spojitej sieti mestských 

cyklotrás. 

 Zhrnutie aktuálneho stavu cyklistického zázemia v mestách a v im priľahlom  

okolí v TSK 

Lokalita 
Cyklistická 

infraštruktúra. 
všeobecne 

delenie cyklodopravy Bike 

& 
Ride 

Bikesharing Cyklobus 
mestská medzimestská 

Bánovce n. 
Bebravou 

nie v pláne v pláne 

nie nie 

nie 

Dubnica nad 
Váhom 

áno áno v pláne 

Ilava nie nie nie 

Nová 
Dubnica 

nie nie v pláne 

Myjava nie nie v pláne 

Brezová pod 
Bradlom 

áno áno áno 

Nové Mesto 
n. Váhom 

áno áno áno  

Stará Turá nie v pláne v pláne 

Partizánske áno áno v pláne 

Považská 
Bystrica 

nie nie v pláne 

Prievidza áno áno v pláne áno áno 

Handlová nie nie v pláne 

nie nie 

Bojnice nie nie v pláne 

Nováky nie nie v pláne 

Púchov nie nie áno 

Nemšová áno áno áno 
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Lokalita 
Cyklistická 

infraštruktúra. 
všeobecne 

delenie cyklodopravy Bike 

& 
Ride 

Bikesharing Cyklobus 
mestská medzimestská 

Trenčianske 
Teplice 

nie nie v pláne 

Celkovo 
(zo 17 
miest) 

6 6 4 1 1 0 

Tabuľka 29 iba zhŕňa rozmiestnenie súčasnej cyklistickej infraštruktúry a zavedených služieb na 

území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Kalkuluje s cyklistickou mestskou alebo 

medzimestskou infraštruktúrou v danom meste/okolí/okrese bez ohľadu na dĺžku a technické 

vyhotovenie trasy a nevylučuje plány a ďalší rozvoj. Detailnejší rozbor bol zmienený 

v predchádzajúcich komentároch. Je nutné pripomenúť, že i keď sa cyklistická infraštruktúra 

nachádza v niekoľkých mestách v TSK, kapacita a kvalita rozhodne nespĺňajú predstavy 

o fungujúcej sieti cyklodopravných trás. 

Všetky mestá, ktoré sú v súčasnosti bez špeciálnej cyklistickej infraštruktúry, majú rozbehnuté 

plány pre rozvoj mestskej aj medzimestskej cyklistickej infraštruktúry. Výnimkou je mesto Ilava, 

ktoré sa aktuálne problematikou cyklistickej dopravy nezaoberá.  

Cyklodoprava má svoju prioritu zaštítenú v strategických dokumentoch, je zanesená do ÚP, 

v niektorých prípadoch majú mestá aj spracované štúdie hovoriace o riešení cyklodopravy (napr. 

Nové Mesto nad Váhom) a niektoré projekty sú už pripravené na realizáciu. Napríklad 

cyklodopravná trasa medzi Dubnicou nad Váhou a jej mestskou časťou Prejta. 

Bike&Ride 

Ide o službu, ktorá sa dá zhrnúť heslom – zaparkuj bezpečne bicykel a pokračuj VHD. Služba 

Bike & Ride, kde si cyklista môže na stanici uzamknúť bicykel a ďalej pokračovať iným 

dopravným prostriedkom je veľmi efektívny spôsob, ako podporiť rozvoj cyklodopravy. Cyklisti 

majú istotu, že pri návrate bicykel opäť nájdu a nemusia na dopravu po meste využívať napríklad 

automobil. Táto služba sa nachádza iba v Prievidzi, iné mestá službu bike&ride neposkytujú. 

Bikesharing 

Rovnako je to so službou spoločných bicyklov, tzv. Bikesharing. Bikesharing je primárne cielený 

na obyvateľov, ktorí napríklad dochádzajú z okolitých sídel do mesta za prácou a chcú sa po 

meste pohybovať na bicykli, alebo pre turistov alebo jednoducho pre miestnych obyvateľov, ktorí 

sa chcú po meste pohybovať šetrne k životnému prostrediu a pritom zvoliť rýchlejší spôsob 

dopravy, ako je chôdza. Bikesharing je zavedený iba v meste Prievidza. 

Cyklobus 

Služba cyklobus umožňujúca vziať si bicykel do autobusu, nie je na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja doposiaľ v žiadnom meste podporená.   

Zhrnutie 

V Trenčianskom samosprávnom kraji je veľký nedostatok mestských a medzimestských 

cyklotrás. Cyklodopravu na krajskej, ale aj na lokálnej úrovni, nemožno hodnotiť ako fungujúcu 
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dopravu. Cyklodoprava má nízke využitie, ktoré je bezpochyby daní veľmi nízkou kapacitou 

a zlou kvalitou príslušnej infraštruktúry. Súčasné cyklotrasy sú často príliš krátke, niekedy aj 

nevhodne technicky vyhotovené (úzka šírka, nerovný povrch, nevhodné dopravné značenie a i.). 

Absolútne prevažujúcej väčšine intravilánu aj extravilánu chýbajú komunikácie pre nemotorovú 

dopravu pozdĺž komunikácií I., II. a III. triedy. Cykloturistické značenie je vedené aj po 

komunikáciách I. triedy (čím sa cyklodoprava v prípade chýbajúcej zodpovedajúcej cyklistickej 

infraštruktúry (predovšetkým mimo mesta) často orientuje, a to preto, že cykloturistické 

značenie by malo byť potenciálne vedené po bezpečných trasách). Najvyššie zastúpenie 

cykloturistického značenie je vedené po komunikáciách II. a III. triedy bez zodpovedajúcej 

cyklistickej infraštruktúry. Cyklisti sú tak vystavení nebezpečenstvu okolitou motorovou 

dopravou a znižuje sa tým potenciál rozvoja cyklodopravy.  

Kapacita komunikácií a dopravného značenia pre nemotorovú dopravu je teda absolútne 

nedostačujúce pre rozvoj vyššieho podielu cyklodopravy na deľbe prepravnej práce. Sú tu však 

pozitívne výhľady do budúcnosti. Z územných plánoch obcí, krajských a národných strategických 

dokumentov je jasne čitateľné, že cyklodoprava je jednou z priorít rozvoja a na budovaní 

kvalitnej siete cyklotrás sa pracuje. Podmienky pre cyklodopravu sú v pláne zlepšovať, s čím je 

predpokladaná aj zvyšujúca sa cyklodoprava na deľbe prepravnej práce. 

V prospech rozvoja medzimestskej cyklodopravy majú v súčasnosti plánované intervencie 

menšieho charakteru do regionálnych ciest II. triedy na území Slovenska podmienku 

zakomponovať podporu a využitie pre nemotorovú dopravu vrátane cyklodopravy. To 

predstavuje ideálne riešenie, ktoré má svoje obmedzenie. Rizikom v tejto ambícii sa javia 

nevyrovnané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod regionálnymi cestami.  

Kvalita cyklotrás nie je celkom optimálna. Problémom je súčasný stav. Cyklochodníky, 

spoločné chodníky pre peších a cyklodopravu a cyklopruhy v mnohých prípadoch nespĺňajú 

predpísané normy podľa Technických podmienok č. 085. Je nevyhnutné, aby cyklistická 

infraštruktúra z dôvodu bezpečného a komfortného priestoru pre pohyb dodržiavala predpísanú 

šírku v závislosti od umiestnenia a funkciu chodníka, a aby bola označená a organizovaná 

príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením. 

Potenciálom pre zvýšenie podielu mestskej cyklistickej dopravy z pohľadu doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry je utvárať zázemie pre parkovanie bicyklov s dostatočným množstvom 

cyklostojanov v priestoroch blízko autobusovej a železničnej stanice, s možnosťami cyklodopravy 

po cyklokomunikáciách v danom meste smerujúcimi k občianskej infraštruktúre, školám, do 

priemyselných zón a centier hospodárskeho významu. Zámery budovať Bike&Ride alebo 

rozmiestniť cyklostojany po mesta nie sú evidované.  

Budovať fungujúci cyklodopravný návyk je potrebné na lokálnej úrovni a následne na regionálnej 

až nadregionálnej úrovni, s cieľom prepájať sídla a umožňovať tak cyklistovi bezpečnú dopravu 

po meste aj medzi mestami, mimo komunikácie pre motorovú dopravu. Podpora miestnych 

združení a vlastný záujem miestnych obyvateľov je najlepším zdrojom informácií pre kvalitný a 

fungujúci systém.  



 

  - 75 -  

  

 Bezpečnosti dopravy 

Cyklistická doprava je pri interakciu s dopravou motorovou pomerne riziková. Cyklista nie je 

chránený konštrukciou dopravného prostriedku, ako posádka vozidiel, a preto je každý stret pre 

neho veľmi rizikový.  

Údaje o dopravnej nehodovosti cyklistov sú dostupné na webových stránkach Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. V rokoch 2013 – 2017 bolo evidovaných celkovo 572 nehôd s účasťou 

cyklistu. Počet nehôd a ich následky sú uvedené v nasledujúcom grafe. Z neho vyplýva, že 

celkový počet nehôd s účasťou cyklistov má celkovo rastúci trend, aj keď v poslednom roku 

analýzy (2017) došlo vzhľadom na rok 2016 k poklesu. Obdobne sa vyvíja počet ľahkých zranení, 

ale počty ťažkých zranení a úmrtí v dôsledku dopravnej nehody vykazujú stúpajúci trend bez 

poklesu v poslednom roku!  

Graf 14 Vývoj počtu dopravných nehôd s účasťou cyklistov a ich následkov (počet osôb) 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Dopravné nehody s účasťou cyklistov predstavujú 9 % všetkých evidovaných dopravných nehôd 

a cyklisti sú vinníkmi v 41 % prípadov. Ide o priemerné údaje za roky 2013 – 2017. 

Graf 15 Pomer zavinenia nehôd s účasťou cyklistov, údaj za roky 2013 – 2017 
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Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Vzhľadom na pomerne vysoký podiel dopravných nehôd s účasťou cyklistov na celkovej 

dopravnej nehodovosti v Trenčianskom kraji, je evidentná potreba venovať cyklistickej doprave 

a zlepšovaniu podmienok pre ňu veľký dôraz. Pre veľmi vyťažené či atraktívne cyklistické smery 

je vhodné zriaďovať cyklistické chodníky mimo hlavného dopravného priestoru, alebo trasovať 

cyklistické trasy mimo hlavných komunikácií po málo frekventovaných miestnych 

komunikáciách, cestách nižších tried a najmä lesných a poľných cestách. V prípade nutnosti 

vedenia cyklistickej dopravy spolu s vozidlami je vhodné zriaďovať vyhradené jazdné pruhy pre 

cyklistov a úpravy križovatiek tak, aby cyklista mal vždy jednoznačne danú dráhu jazdy a vodiči 

boli na zvýšený výskyt cyklistov upozornení. Všetky cyklistické prvky musia byť súvislé 

a jednoducho pochopiteľné, len tak budú plniť funkciu znižovania rizika pre ich používateľov. 

Ďalej je nutné klásť dôraz na dopravnú výchovu tak cyklistov, ako aj všetkých ostatných 

účastníkov dopravy. Pre prvú menovanú skupinu je dôležitá znalosť a dodržiavanie pravidiel 

cestnej premávky a správne vybavenie spočívajúce v ochranných (cyklistické prilby a rukavice, 

pre deti prípadne chrániče) a zvýrazňujúcich prvkoch (reflexné oblečenie a pásiky oblečenia, 

vybavenie bicykla príslušnými odrazkami a osvetlením pre jazdu za šera a tmy). Ostatných 

účastníkov, najmä vodičov motorových vozidiel, je nutné viesť k ohľaduplnosti a tolerancii 

nemotorovej dopravy. 
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 Súčasný a výhľadový dopyt (vrátane O/D vzťahov) 

Situácia z hľadiska dopytu po cyklistickej doprave sa v jednotlivých okresoch riešeného územia 

len mierne líši. Grafické znázornenie percentuálnych podielov cyklistických ciest je uvedené na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok 7 Podiel ciest cyklistickou dopravou v riešenom území 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Dôvodom týchto podielov pre celý okres je najmä skutočnosť, že v okolitých obciach je vyššia 

potreba a teda aj dopyt po cestách do krajských miest, pre ktoré nie sú módy (IAD, VHD) také 

atraktívne aj za cenu väčšej vzdialenosti a nižšieho komfortu. Z hľadiska všetkých okresov je 

dosahovaný podiel cyklistickej dopravy porovnateľný s ostatnými krajskými mestami SR a ČR, 

no s ohľadom na potenciál tohto módu je tu stále značný priestor na zlepšenie. 

 Dostupnosť a funkčnosť siete  

Na účely zistenia dostupnosti medzimestskej cyklodopravy do okolia 10 km bola vytvorená 

mapa, na podklade komunikácií II. triedy, III. triedy a ďalších pre motorovú dopravu menej 

významných miestnych komunikáciách. Grafický výstup ukazuje dostupnosť po dopravnej sieti 

a vzdušnú vzdialenosť pre lepšiu predstavu, ako sú aj nie sú komunikácie v jednotlivých 
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lokalitách priamočiare, pozri prílohu 2 a 3. Na základe výstupu dostupnosti je okrem iného 

postavený návrh medzimestských cyklotrás.  

Výsledkom analýzy dostupnosti sú definované štyri oblasti, v rámci ktorých sú sídla 

koncentrované vo vhodnej vzdialenosti pre každodennú cyklodopravu. S výstavbou navrhnutej 

siete cyklotrás možno predpokladať, že sa podiel medzimestskej cyklodopravy zvýši na deľbe 

prepravnej práce a zaradí sa tak do bežných spôsobu medzisídelnej dopravy.  

Delení TSK na oblasti: 

• sever: Púchov – Považská Bystrica  

• stred: Trenčín – Nemšová – Dubnica nad Váhom – Nová Dubnica – Trenčianske Teplice – Ilava 

b1) Trenčín a okolí  

• západ: Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá – Myjava – Brezová pod Bradlom 

c1) Piešťany – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín 

c2) Brezová pod Bradlom – Senica  

• juh:  oblasti Hornej Nitry 

d1) Bánovce nad Bebravou – Partizánske 

d2) Partizánske – Nováky – Bojnice – Prievidza – Handlová 

V jednotlivých oblastiach, prioritne v podoblastiach, je pre zaistenie fungujúcej cyklodopravy 

potrebné sa zamerať na rozvoj miestnej siete medzimestských cyklotrás. Nutné je tiež upozorniť 

na skutočnosť, že je pochopiteľne potrebné prepájať sídla nehľadiac na krajské hranice. 

Detailnejšie informácie o dostupnosti z jednotlivých sídel do okolitých miest a obcí – pozri prílohu 

5.3. 

Funkčnosť siete  

Cyklistickú infraštruktúru na území Trenčianskeho samosprávneho kraja nemožno v súčasnosti 

hodnotiť ako fungujúci celok. Na prevažnej väčšine riešeného územia nie sú vybudované 

medzimestské cyklotrasy v takej hustote, aby zaistili bezpečnú cyklodopravu. Pričom lokálne 

úseky, ktoré sú už v prevádzke, sú medzi obyvateľmi veľmi obľúbené a hojne využívané. Spĺňajú 

tak svoju úlohu poskytovať bezpečný priestor pre každodenný alternatívny spôsob dopravy 

dochádzky z bodu A do bodu B, takisto ako miesto pre rekreačný pohyb.  

Súčasná výstavba cyklotrás je zameraná na kľúčové cyklomagistrály pozdĺž veľkých tokov riek. 

Po dokončení stavby cyklomagistrál je pre zaistenie fungujúcej cyklodopravy nevyhnutné ďalej 

pokračovať s výstavbou lokálnych medzimestských cyklotrás, ktoré vzájomne prepoja sídla 

a napoja ich na cyklomagistrálu. Trenčiansky kraj má dobre rozpracovaný plán rozmiestnenia 

medzimestských cyklotrás, ktorý po vybudovaní bude spĺňať podmienky fungujúcej 

cyklodopravnej infraštruktúry.  

 Organizačné a inštitucionálne usporiadanie 

Krajskú cyklodopravnú infraštruktúru rieši a financuje/spolufinancuje kraj. Ide 

o nadregionálne koridory a hlavné cyklodopravné trasy, ktorými sú v rámci Trenčianskeho kraja 

definované oblasti Považie a Horná Nitra.  
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V rokoch 2016 – 2017 bol z iniciatívy Trenčianskeho kraja vytvorený projekt „Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Zámerom projektu je snaha o maximálne možné využitie 

existujúcich líniových stavieb, prevažne vodných (hrádze, násypy) a snaha o maximálnu možnú 

mieru segregácie cyklistickej dopravy od dopravy motorovej. Je rozdelený na tri priestorové 

súčasti (Považie, Horná Nitra a napojenie na ČR) a na dve plánovacie obdobia (prípravná fáza, 

výhľadová fáza). 

Prípravná fáza sa v súčasnosti zaoberá vytvorením cyklodopravných koridorov, ktoré sú dôležité 

z dôvodu územného prepojenia v rámci Trenčianskeho kraja. Vážska cyklomagistrála umožní 

ucelenú cyklodopravnú trasu nadregionálneho významu od Hornej Stredy až po Plevník-

Drieňové. Jednotná cyklodopravná infraštruktúra v Hornej Nitre prepojí mestá Partizánske, 

Nováky, Prievidza/Bojnice, Handlová. Dôležité je tiež prepojenie cyklistickej infraštruktúry medzi 

SR a ČR. Napojenie cyklodopravnej siete z TSK medzi SR a ČR je plánované v rámci katastrov 

obcí Nemšová a Horné Srnie. 

Výhľadová fáza zahŕňa koridory pre prepojenia na siete cyklistických komunikácií/cyklotrás 

v susediacich krajoch.  

Doplnkovou funkciou k hlavnej sieti Trenčianskeho samosprávneho kraja sú cyklotrasy 

lokálneho a subregionálneho významu, s funkciou dopravnej obsluhy územia miest a obcí. 

Práve tieto trasy, ako už bolo povedané, sú pre kvalitný rozvoj cyklodopravy a zvýšenie cyklistiky 

v deľbe prepravnej práce najdôležitejšie. Cyklotrasy na lokálnej a subregionálnej úrovni sú 

spravované príslušnými mestami a obcami. Zásadným problémom sú tu pri budovaní 

cyklotrás financie. ďalej mestá a obce riešia administratívne problémy, problémy s vyrovnaním 

majetkových pomerov pozemkov, a v neposlednom rade chýbajúcu systematickú podporu zo 

strany štátu alebo samosprávneho kraja. 

 Systém údržby  

O údržbu cyklochodníkov, cyklotrás, chodníkov a peších zón sa v zastavanom území starajú 

príslušné obce a mestá. Mimo zastavených území je to Správa ciest SK. 

Viac pozri Zber údajov.  

 Dopravná politika 

Súčasný stav infraštruktúry v Trenčianskom samosprávnom kraji pre nemotorovú dopravu 

možno hodnotiť ako nevyhovujúci. V súčasnosti je najväčším nedostatkom neucelená sieť 

komunikácií pre nemotorovú dopravu na lokálnej úrovni s množstvom diskontinuít, nekvalitná 

stavebná úprava, nedostatočná nadväznosť na sieť hromadnej dopravy a nízka úroveň 

bezpečnosti chodcov a cyklistov. 

Veľký vplyv na zlepšenie tejto situácie prichádza od miestnych občanov alebo mimovládnych 

združení, ktorí sa o alternatívne spôsoby dopravy zaujímajú a sami sa tak aktívne dopravujú. 

Taký prístup od miestnych obyvateľov je veľmi vzácny, je potrebné ho podporovať a rozvíjať. 

Impulzy tzv. „zospodu“ od občanov sú nenahraditeľné. Každopádne je potrebné mať na pamäti, 

že zásadnejšie zlepšenie je možné dosiahnuť iba s aktívnou pomocou štátu a samospráv. Je teda 

veľmi dôležité a za významné považované podporenie cyklodopravy a cyklistickej infraštruktúry 

v kľúčových dokumentoch pre budúci rozvoj Slovenska a Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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Cyklodoprava na Slovensku zažíva rozkvet. V dôležitých strategických a koncepčných 

dokumentoch pre SR aj pre samotný TSK dostáva dostatok priestoru pre vyjadrenie konkrétnych 

opatrení a cieľov rozvoja. Dokumenty sa opierajú o Strategické rozvojové dokumenty EÚ.  

Cyklistická infraštruktúra dostáva svoje prioritné postavenie aj v územných plánoch miest a obcí, 

čo je jedným z najzakladanejších krokov pre reálne budovanie siete cyklodopravných trás, 

prepájajúce mestá a obce na lokálnej úrovni. 

Cyklistická infraštruktúra je súčasťou územných plánov pre nasledovné obce a mestá:  

Brezová pod Bradlom, Bukovec, Horné Srnie, Bánovce nad Bebravou, Dohňany, Dubnica nad 

Váhom, Nemšová, Partizánske, Myjava, Nová Dubnica, Beluša, Lazany, Lednica, Pečeňany, Stará 

Turá, Lazy pod Makytou, Trenčín, Prievidza, Bojnice, Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Považská 

Bystrica 

 Životné prostredie 

Podobne ako pri pešej doprave možno z hľadiska vplyvu cyklistickej dopravy na životné 

prostredie a verejné zdravie predpokladať jej maximálna šetrnosť.  

Znečistenie životného prostredia vplyvom infraštruktúry pre cyklodopravu možno 

predpokladať v súvislosti s hrubými a jemnými nerozpustenými látkami (hlina, piesok, štrk, 

obrus), odpadky, lístím či zvyškami vegetácie, zvieracími exkrementmi a so zimnou údržbou 

týchto komunikácií. Pri zimnej údržbe sa používajú posypové materiály (hrubé a jemné 

nerozpustené látky) a soli (chloridy). V zrážkovej vode odtekajúcej z komunikácií pre 

cyklodopravu je preto nutné počítať s koncentráciami chloridov, hrubých aj jemných 

nerozpustených látok, organického znečistenia (BSK5), dusíka a fosforu a patogénnych 

mikroorganizmov. 

Vo vzťahu k ostatným zložkám životného prostredia možno vplyv súčasnej infraštruktúry pre 

cyklodopravu považovať za minimálny až nulový.  

Podpora cyklodopravy môže mať pozitívny vplyv na zníženie využitia individuálnej automobilovej 

dopravy a z toho vyplývajúce zníženie negatívnych vplyvov na verejné zdravie a životné 

prostredie.  

V prípade podpory a rozvoja cyklistickej dopravy v rámci Plánu udržateľnej mobility je nutné brať 

ohľad o. i. na: 

• územia chránené v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 

uvedený zákon,  

• poľnohospodársku pôdu podľa zákona č. 220/2004 Z. z., o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z., o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• lesné pozemky podľa zákona č. 326/2005 Z. z., Zákon o lesoch, v znení neskorších 

predpisov. 



 

  - 81 -  

  

2.7 VODNÁ DOPRAVA 

Trenčiansky kraj disponuje veľmi dobre rozvinutým systémom cestnej a železničnej dopravy. 

Chýba mu napojenie na medzinárodnú lodnú dopravu. 

Riešené územie sa delí na (AŽ PROJEKT, 2018): 

• Povodie Váhu 

• Povodie Myjavy 

• Povodie Nitry 

Základnú hydrologickú sieť územia TSK tvoria rieky:  

• Váh (okresy Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Ilava a Nové Mesto nad Váhom),  

• Nitra (okresy Prievidza a Partizánske)  

• Myjava (okres Myjava).  

A ďalšie: Vlára, Nitrica, Handlovka, Jablonka, Bebrava – Radiša, Súčanka, Drietomica, Dubová a 

ďalšie.  

Na území TSK sa nachádza viacero veľkých vodných nádrží (nad 1 mil. m3), napr. Nosice, Dubnik 

1, Veľké Uherce, Dolné Kočkovce, Bánovce Prusy, Nitrianske Rudno, Trenčianske Biskupice i 

malých vodných nádrži (do 1 mil. m3), napr. Brestovec Svacenicky jarok, Stará Myjava a ďalšie. 

 Súčasný a výhľadový dopyt 

Vážska vodná cesta je navrhovaná a čiastočne už realizovaná vodná cesta medzinárodného 

významu spájajúca mesto Žilinu s Dunajom. Južné napojenie Váhu na Dunaj je významné. 

Napojením na Dunaj je Slovenská republika z hľadiska vodnej dopravy priamo napojená cez 

Prieplav Rýn-Mohan-Dunaj na medzinárodnú sieť vodných ciest. Celková dĺžka tejto vodnej cesty 

od Komárna po Žilinu predstavuje 250 km. 

Stavba vodnej cesty je rozdelená na 4 etapy: 

• 1 etapa: Komárno – Sereď v dĺžke 75 km je v súčasnosti splavná, ale kvôli nedobudovaniu 

vodného diela Nagymaros trpí úsek medzi Komárnom a prvou plavebnou komorou Selice 

značným kolísaním hladín a nedostatočnou plavebnou hĺbkou. Pre vyriešenie tohto 

problému sa plánuje stavba nového stavidla Kolárovo (27,4 RKM) v tomto úseku. 

• 2. etapa: Sereď – Púchov 124 km 

• 3. etapa: Púchov – Žilina 51 km 

• 4. etapa: Žilina – Odra návrh 98 km 

Výstavba Vážskej vodnej cesty v úseku Komárno – Žilina bude na území TSK pozostávať 

z výstavby týchto stavieb: 

• Plavebná komora Horná Streda 

• Plavebná komora Nové Mesto nad Váhom 

• Plavebná komora Kostolná 

• Plavebná komora Trenčín 

• Plavebná komora Dubnica 

• Plavebná komora Ilava 
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• Plavebná komora Ladce 

• Lodné zdvíhadlo Nosice 

• Plavebná komora Považská Bystrica 

Plánované prístavy: 

• prístav Nové Mesto nad Váhom 

• prístav Trenčín 

• prístav Dubnica 

• prístav Púchov 

• prístav Považská Bystrica 

Ďalej bude potrebné upraviť a zrekonštruovať všetky plavebné kanály a zdvihnúť cestné 

a železničné mosty. Minimálna podjazdná výška mostov bude 7 m. 

• Železničný most v Trenčíne – už realizovaný 

• Železničný most v Nemšovej 

• Cestný most v Nemšovej 

• Cestný most v Ilave 

• Cestný most v Nosiciach 

 Životné prostredie  

Základné znečistenie je zvyšované vplyvmi priemyselných a sídelných funkcií v celom priestore 

kraja. Výrazne sú znečistené vody Váhu. 

• Povrchové vody – znečistené, zanesené toky, neudržiavané studničky, napriamované 

vodné toky, 

• Podzemné vody – znečistenie prvkami – rozptýlený odpad, divoké skládky, ťažobná 

činnosť, priemyselné vody, komunálne odpadové vody, nedostatočne zabezpečené 

poľnohospodárske skládky, otváranie nových štrkovísk,  

• Vodná erózia ako jeden z degradačných procesov pôdy patrí v súčasnosti medzi vážne 

problémy poľnohospodárstva, vodnou eróziou, so stúpajúcim sklonom terénu sa 

zvyšuje intenzita erózie, 

• Zvýšené prejavy vodnej erózie na poľnohospodárskych pôdach bez vegetačného krytu, 

s minimálnym vegetačným krytom, na poľnohospodárskych pôdach s nesprávnymi 

poľnohospodárskymi postupmi 

Z hľadiska vplyvu na verejné zdravie môže byť vodná doprava najmä zdrojom znečistenia 

ovzdušia a hluku. Riziká z hľadiska vplyvu na životné prostredie súvisia aj s únikom 

nebezpečných látok z prevádzky vodnej dopravy do vodného prostredia.  

Vodná doprava nie je z hľadiska PUM chápaná ako spôsob dopravy priamo slúžiaci pre udržateľnú 

mobilitu. Na vodnú dopravu je však nadviazaný určitý podiel dopravných ciest, teda podiel 

zdrojovej a cieľovej dopravy na cestnej a železničnej sieti. Pre účely analytickej časti Plánu 

udržateľnej mobility bolo vykonané modelovanie súčasných hladín hluku a úrovne emisií 

znečisťujúcich látok ovzdušia z cestnej a železničnej dopravy. Výsledky modelovania sú uvedené 

v kap. 2.10.5, 2.10.6. 
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2.8 LETECKÁ DOPRAVA 

 Kvalita a kapacita infraštruktúry 

Trenčiansky kraj disponuje veľmi dobre rozvinutým systémom cestnej a železničnej dopravy. 

Chýba mu napojenie na medzinárodnú leteckú dopravu. 

K Trenčianskom kraji sa nachádza: 

• Letisko Trenčín – neverejné letisko na juhozápadnom okraji Trenčína, ktoré slúži na 

vojenskú a civilnú prevádzku. Na letisku sa neposkytujú žiadne služby okrem 

pristávacích. 

• Letisko Dubnica – športové letisko, ktoré vykonáva predovšetkým športovú, výcvikovú 

a vyhliadkovú funkciu. 

• Letisko Malé Bielice – Partizánske 

• Letisko Prievidza – športové letisko. Letisko je využívané na účely leteckej turistiky, 

obchodných ciest, organizácie športových podujatí, výcvik pilotov, vyhliadkové lety, 

výrobu a servis lietadiel. 

Letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve:  

• Letisko Rybany 

• Letisko Bystričany 

• Letisko Morovno 

• Letisko Dlžín 

• Letisko Tužina 

Heliporty: 

• Myjava – heliport pri Nemocnici s poliklinikou 

 Bezpečnosť 

Do Trenčianskeho kraja zasahujú ochranné pásma a prekážkové roviny nasledujúcich letísk, 

leteckých pozemných zabezpečovacích zariadení a heliportov:  

Letisko Trenčín 

• Letisko Dubnica 

• Letisko Malé Bielice – Partizánske 

• Letisko Prievidza 

• Letisko Piešťany – letisko leží na území Trnavského kraja 

• Letisko Žilina – letisko leží na území Žilinského kraja 

• Letisko Rybany 

• Letisko Bystričany 

• Letisko Morovno 

• Letisko Dlžín 

• Letisko Tužina 
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• Myjava 

 Súčasný a výhľadový dopyt (vrátane o/d vzťahov) 

Počet pohybov lietadiel na letisku Prievidza (vzletov a pristátí) je cca 10 000 za rok. 

V návrhu bude počítané s verejným letiskom nadregionálneho významu v lokalitách: 

• Prievidza – letisko so štatútom medzinárodnej dopravy  

• Trenčín – letisko odporučené na získanie štatútu medzinárodnej dopravy. 

Ďalej je potrebné chrániť územie existujúcich aeroklubových letísk regionálneho významu 

v lokalitách: 

• Dubnica/Slavnica, 

• Partizánske/Malé Bielice. 

 Dostupnosť a funkčnosť siete 

Územie Trenčianskeho samosprávneho kraja leží v spádovej oblasti Letiska M. R. Štefánika 

Bratislava. Jeho služby sú v plnej miere k dispozícii aj obyvateľom Trenčianskeho kraja. 

Dopravné napojenie letiska v Bratislave je prostredníctvom vyhovujúcej cestnej a železničnej 

infraštruktúry (diaľnica D1, železničná trať č. 120). 

• Letisko Trenčín je dopravne napojené cez cestu I/61 na D1 

• Letisko Dubnica je dopravne napojené na cestu II/507 

• Letisko Malé Bielice – Partizánske je dopravne napojené cez cestu II/593 na I/64  

• Letisko Prievidza je dopravne napojené poľnými a miestnymi komunikáciami na I/9 

 Organizačné a inštitucionálne usporiadanie 

Prevádzkovateľom letiska Prievidza je na základe povolenia Leteckého úradu SR Občianske 

združenie Aeroklub letisko Prievidza. 

 Životné prostredie  

Na území Trenčianskeho kraja sa nachádzajú vnútroštátne verejné letiská Dubnica, Malé Bielice 

a Trenčín s nepravidelnou prevádzkou v denných hodinách a ďalej medzinárodné/vnútroštátne 

verejné letisko Prievidza s nepravidelnou prevádzkou v denných hodinách.  

Letecká doprava v Trenčianskom kraji je zdrojom hluku a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.  

Letecká doprava nie je z hľadiska PUM chápaná ako spôsob dopravy priamo slúžiaci pre 

udržateľnú mobilitu. Na leteckú dopravu je však nadviazaný určitý podiel dopravných ciest, teda 

podiel zdrojovej a cieľovej dopravy na cestnej a železničnej sieti. Na účely analytickej časti Plánu 

udržateľnej mobility bolo vykonané modelovanie súčasných hladín hluku a úrovne emisií 

znečisťujúcich látok ovzdušia z cestnej a železničnej dopravy. Výsledky modelovania sú uvedené 

v kap.2.10.5 a 2.10.6. 
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2.9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 Klíma a klimatické pomery  

Z hľadiska klímy Trenčianskeho kraja patria Považské Podolie, Podunajská pahorkatina 

a Hornonitrianska kotlina do teplej klimatickej oblasti. Znakom teplej oblasti je viac než 50 

letných dní počas roka, t. j. dní, keď maximálna denná teplota vzduchu dosahuje 25 °C 

a viac. Ostatné územie Trenčianskeho kraja prechádza s narastajúcou nadmorskou výškou do 

mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Mierne teplá oblasť je charakterizovaná priemernými 

júnovými teplotami vyššími než 16 °C s menej než 50 letnými dňami. Chladná klimatická oblasť 

zahŕňa vysoké severne orientované pohoria a podhoria. Vďaka členitému reliéfu sú tu častým 

javom teplotné inverzie a zreteľne sa prejavuje výšková stupňovitosť základných 

meteorologických prvkov. 

Dopady spojené so zmenou podnebia majú vplyv na všetky zložky životného prostredia 

a znižovanie týchto dopadov je predmetom mnohých strategických dokumentov, ako napr. 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia, ktorá bola 

schválená uznesením vlády SR č. 478/2018. Hlavným cieľom tejto stratégie je zlepšiť 

pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu 

informáciu o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, a na základe ich analýzy ustanoviť 

inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie 

adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú 

informovanosť o tejto problematike. 

Z pozorovaných trendov zmeny podnebia za obdobie rokov 1881 – 2017 na Slovensku možno 

uviesť: 

• rast priemernej ročnej teploty vzduchu, 

• priestorovo rozdielny trend ročných úhrnov atmosférických zrážok, 

• pokles relatívnej vlhkosti vzduchu, 

• pokles snehovej pokrývky do výšky 1 000 m n. m., 

• vzrast potenciálneho výparu a pokles vlhkosti pôdy, 

• zmeny v premenlivosti klímy (najmä zrážkových úhrnov). 

Riešením, ktoré by malo v konečnom dôsledku zabrániť, alebo aspoň minimalizovať riziká 

a negatívne dôsledky zmeny klímy, je kombinácia zmierňovacích opatrení zameraných na 

znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia) s opatreniami, ktoré znížia zraniteľnosť 

a umožnia adaptáciu človeka a ekosystémov s nižšími ekonomickými, environmentálnymi 

a sociálnymi nákladmi. 

V oblasti ovplyvňovania globálnej klímy je najvýznamnejším skleníkovým plynom oxid uhličitý, 

ktorého významným zdrojom je automobilová doprava. Vzniknutý oxid uhličitý sa následne šíri 

atmosférou a rôznymi chemickými reakciami dochádza k jeho usadzovaniu. Z pohľadu účinnosti 

skleníkového efektu je najdôležitejšie jeho množstvo v atmosfére. 

Zmenu klímy môže ovplyvňovať aj koncentrácia prízemného ozónu. Ozón sa v Trenčianskom 

kraji meria na stanici Prievidza – Malonecpalská. Informačný hraničný prah pre signál 
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„Upozornenie“ (1 h koncentrácie 180 μg.m-3) a výstražný hraničný prah pre varovanie 

obyvateľstva (1 h koncentrácie 240 μg.m-3) nebol na stanici Prievidza, Malonecpalská v roku 

2016 prekročený. 

V súvislosti s Plánom udržateľnej mobility možno všeobecne predpokladať pozitívny vplyv na 

klimatické zmeny, keďže plánovanie trvale udržateľnej mobility je jedným zo spôsobov, ako 

reagovať na nežiaduce klimatické zmeny.  

 Ovzdušie 

Ovzdušie je jednou z najdôležitejších, ale zároveň aj najviac poškodených zložiek životného 

prostredia.  Znečistené ovzdušie, najmä v dôsledku silného emisno-imisného zaťaženia zo 

zdrojov znečisťovania, je potenciálnou hrozbou pre zdravie obyvateľstva. 

Ochrana ovzdušia v Slovenskej republike je zakotvená v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

v znení neskorších predpisov. Limitné hodnoty vybraných znečisťujúcich látok, horné a dolné 

medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, stanovuje vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. 

o kvalite ovzdušia. 

Podľa Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky (Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, 2018) emisie základných znečisťujúcich látok v dlhodobom 

horizonte (1990 – 2016) na území SR výrazne poklesli. V roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 

došlo k poklesu emisií SO2, NOx a CO a tiež v prípade emisií PM10 a PM2,5. Z dlhodobého hľadiska 

je vývoj celkového množstva emisií NH3 po ich výraznejšom poklese v rokoch 1990 – 2000 

naďalej klesajúci. Emisie nemetánových prchavých organických látok (NMVOC) v dlhodobom 

horizonte (1990 – 2016) trvalo klesali. Pri porovnaní rokov 2000 a 2016 bol zaznamenaný pokles 

emisií Pb, Cd aj Hg, dokonca v prípade emisií Cd a Hg pomerne výrazný pokles. V roku 2016 

medziročne mierne stúpli emisie Cd, Hg a Pb. 

Emisie perzistentných organických látok (POPs) v období 1990 – 2000 na území SR výrazne 

poklesli. Neskôr v rozmedzí rokov 2000 – 2016 došlo k poklesu emisií dioxínov a furánov 

(PCDD/PCDF) a emisií polychlórovaných bifenylov (PCB) a výraznejšiemu nárastu v prípade 

polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH).  

Emisie skleníkových plynov v dlhodobejšom časovom horizonte na území SR poklesli 

(v porovnaní roka 2016 oproti roku 1990 o 44,5 %). Do roku 1996 emisie výrazne klesali. 

V priebehu rokov 1996 – 2008 boli emisie zhruba na rovnakej úrovni. Po rokoch 2008 a 2009, 

poznačených recesiou, bol zaznamenaný miernejší nárast emisií, ktorý vznikol oživením 

hospodárstva. Medziročne (2015 – 2016) emisie skleníkových plynov zaznamenali nárast 

o 0,32 %. 

Dominantný podiel na znečistení ovzdušia na území Trenčianskeho kraja má energetika, menšie 

množstvo exhalátov pochádza z chemického priemyslu a lokálnych kúrenísk. Prevažná časť 

emisnej záťaže v regióne pochádza najmä z regiónu Hornej Nitry (okres Prievidza), kde sú 

situované veľké priemyselné zdroje, ktoré sú významnými zástupcami palivovo-energetického 

a chemického priemyslu v Slovenskej republike. 

Až v posledných rokoch na základe nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, 

dôsledku znižovania výroby, ale najmä environmentálnymi opatreniami (odsírenie blokov 
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tepelných elektrární, rekonštrukcia zariadení, náhrada kotlov za fluidné, elektromagnetické 

a elektrostatické odlučovače a pod.) sa situácia v oblasti čistoty ovzdušia v kraji začína pomaly 

zlepšovať. Dokumentujú to hodnoty emisií všetkých okresov Trenčianskeho kraja.  

Na základe zhodnotenia množstva emisií základných znečisťujúcich látok v jednotlivých okresoch 

Trenčianskeho kraja možno skonštatovať, že najzaťaženejším okresom je okres Prievidza. 

V rámci zaťaženia NO2 okresy Prievidza, Ilava a Trenčín. 

 Prehľad množstva emisií základných znečisťujúcich látok podľa okresov za 

rok 2015 

Názov okresu SO2 (t) NOx (t) CO (t) TZL (t) 

Bánovce nad Bebravou 0,7 16,1 14,2 4,8 

Ilava 9,1 813,8 2 126,1 213,0 

Myjava 5,9 36,7 96,6 4,5 

Nové Mesto nad Váhom 0,2 32,3 20,5 6,3 

Partizánske 8,5 73,9 174,5 11,5 

Považská Bystrica 2,0 94,9 124,9 9,1 

Prievidza 46 791,5 3 958,1 754,1 745,2 

Púchov 28,8 384,0 54,0 14,8 

Trenčín 62,0 868,8 3174,1 46,7 

Spolu 46 908,7 6 278,6 6 539,0 1 055,9 

Zdroj: http://www.shmu.sk  

Na základe výsledkov hodnotenia roku 2014 v súlade s § 9 ods. 3 zákona č.  137/2010 Z. z. 

o ovzduší v znení neskorších predpisov, Slovenský hydrometeorologický ústav, ako poverená 

organizácia, navrhol na rok 2016 12 oblastí riadenia kvality ovzdušia v 6 zónach a v 2 

aglomeráciách. Vymedzené oblasti zaberajú rozlohu 1 444 km2. Na tomto území v roku 2016 

žilo 1 139 843 obyvateľov, čo predstavuje 21 % z celkového počtu obyvateľov SR (5 435 343). 

Na území Trenčianskeho kraja sa nachádza zóna Trenčiansky kraj, ktorá predstavuje tri oblasti 

riadenia kvality ovzdušia – pozri tabuľku nižšie. 

 Charakteristika zóny Trenčiansky kraj (rok 2016) 

Zóna 
Vymedzená oblasť riadenia kvality 

ovzdušia 
Znečisťujúca látka

Plocha
[km2] 

Počet obyvateľov

 
Trenčiansky kraj

územie mesta Prievidza BaP 43 46 830 

obec Bystričany PM10 38 1 791 

územie mesta Trenčín PM10 82 55 593 

Zdroj: http://www.shmu.sk  

Pre územie okresu Prievidze a mesta Trenčín sú spracované samostatné Programy na zlepšenie 

kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia. 

Prevažná časť emisnej záťaže Trenčianskeho kraja pochádza najmä z regiónu Hornej Nitry. Táto 

oblasť predstavuje územie celého okresu Prievidza, kde sa vyskytuje znečistené ovzdušie, ktoré 
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môže vo zvýšenej miere vyvolať škodlivé účinky na zdravie obyvateľstva a zložky životného 

prostredia. 

Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia na území Trenčianskeho kraja je tvorená 

monitorovacími stanicami na území dvoch okresov Prievidza (Prievidza, Bystričany, Handlová) 

a monitorovacou sieťou mesta Trenčín (Hasičská ulica), ktoré sú vo vlastníctve Slovenského 

hydrometeorologického ústavu. Monitorovacie stanice sú účelovo vybavené analyzátormi podľa 

zdrojov znečistenia v danej lokalite. Nasledujúca tabuľka obsahuje výňatok z nameraných 

imisných koncentrácii uvedených v „Správe o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na 

jeho znečisťovaní v Slovenskej republike“ za rok 2017. 

 Namerané imisné koncentrácie znečisťujúcich látok v Trenčianskom kraji 

za rok 2017 

A
G

LO
M

E
R
Á
C
IA

 
Z
ó
n
a 

Znečisťujúca látka 
(µg/m3) 

SO2 NO2 PM10 PM2,5 CO Benzén SO2 NO2 

Čas spriemerovania 1
 h

 

2
4
 h

 

1
 h

 

1
 r

ok
 

2
4
 h

 

1
 r

ok
 

1
 r

ok
 

8
 h

 

1
 r

ok
 

3
 h

 p
o
 s

eb
e 

3
 h

 p
o
 s

eb
e 

Limitná hodnota (µg/m3) 350 125 200 40 50 40 25 10 000 5 500 400 

Počet prekročení 24 3 18 – 35 – – – – – – 

T
re

n
či

an
sk

y 
kr

aj
 

Prievidza, Malonecpalská 0 0 0 19 24 26 18 – – 0 – 

Bystričany, Rozvodňa SSE 0 0 – – 30 27 19 – – 0 – 

Handlová, Morovianska cesta 0 0 – – 25 23 18 – – 0 – 

Trenčín, Hasičská 0 0 0 31 41 30 13 3 686 1,1 0 0 
Zdroj: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, 2018) 

Meranie benzo[a]pyrénu prebiehalo v rokoch 2013 – 2015 na meracej stanici Prievidza, 

Malonecpalská. Z nasledujúcej tabuľke je zrejmé, že v daných rokoch v území dochádzalo 

k prekročeniu imisného limitu pre benzo[a]pyrén.  

 Namerané hodnoty benzo[a]pyrénu z rokov 2013 – 2015 

AGLOMERÁCIA 
Zóna 

 2013 2014 2015 

Cieľová hodnota 1,0 ng/m3 1,0 ng/m3 1,0 ng/m3 

Trenčiansky kraj 
Prievidza, 

Malonecpalská 
1,9 1,5 1,4 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike (Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017) 

V roku 2016 bolo v Trenčianskom kraji prevádzkovaných 1 620 stacionárnych zdrojov, z ktorých 

bolo 105 veľkých zdrojov (VZZO) a 1 515 stredných zdrojov (SZZO). Ostatné zdroje 
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znečisťovania, tzv. malé zdroje, nie sú v tomto prípade uvedené, pretože sa nachádzajú 

v kompetencii samosprávy miest a obcí. 

 Veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji  

Okres 
Počet 

prevádzkovateľov
Počet veľkých a stredných 

zdrojov 
Počet veľkých zdrojov zneč. 

ovzdušia 
Počet stredných zdrojov zneč. 

ovzdušia 

Bánovce n/B 56 120 7 113 

Ilava 96 152 14 138 

Myjava 68 110 3 107 

Nové Mesto n/V 143 266 9 257 

Partizánske 74 132 14 118 

Považská 
Bystrica 

64 92 2 90 

Prievidza 155 283 32 251 

Púchov 65 90 12 78 

Trenčín 185 375 12 363 

Spolu 906 1620 105 1515 
Zdroj: http://www.air.sk 

 Najväčší znečisťovatelia v Trenčianskom kraji za rok 2016 

 Tuhé znečisťujúce látky SO2, SOx 

 Prevádzkovateľ / zdroj Okres Prevádzkovateľ / zdroj Okres 

1. 
Považská cementáreň a.s., výroba 

cementu 
Ladce 

Slovenské elektrárne a.s., náhr. spaľ. 
jednotka 

Zemianske 
Kostoľany 

2. 
FORTISCHEM a.s., výroba karbidu 

vápnika 
Nováky 

Slovenské elektrárne a.s., ENO B-Bl.1,2-
granul.kotly 

Zemianske 
Kostoľany 

3. 
Slovenské elektrárne a.s., ENO B-

Bl.1,2-granul. kotly 
Zemianske 
Kostoľany 

Slovenské elektrárne a.s., ENO A-FK 1 -
fluidný kotol 

Zemianske 
Kostoľany 

4. 
Slovenské elektrárne a.s., náhr. 

spaľ. jednotka 
Zemianske 
Kostoľany 

VETROPACK s.r.o., výroba skla a 
sklárskych výrobkov 

Nemšová 

5. TERMONOVA, CTZ Nová Dubnica Nová Dubnica 
HORNONITR. BANE PRIEVIDZA, a. s., 

kotolňa vých. šachta BH 
Handlová 

6. Považský cukor a.s., výroba cukru 
Trenčianska 

Teplá 
Považská cementáreň, a.s., výroba 

cementu 
Ladce 

7. CEMMAC a. s., výroba cementu Horné Srnie 
BIOPLYN HOROVCE 2, s. r. o., bioplynová 

stanica 
Horovce 

8. 
Hornonitrianske bane PD, kotolňa 

Východná šachta BH 
Handlová FORTISCHEM a.s., výroba karbidu vápnika Nováky 

9. 
Slovenské elektrárne a.s., ENO A-FK 

1 + NZZ 
Zemianske 
Kostoľany 

BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o., bioplynová 
stanica 

Horovce 

10. 
Continental Matador Rubber, s.r.o., 

výroba a sprac. 
Púchov 

BIOPLYN HOROVCE, s. r. o., bioplynová 
stanica 

Horovce 

 NOx CO 

 Prevádzkovateľ / zdroj Okres Prevádzkovateľ / zdroj Okres 

1. 
Slovenské elektrárne a. s, ENO B-

Bl.1,2-granul.kotly 
Zemianske 
Kostoľany 

CEMMAC a. s., výroba cementu Horné Srnie 

2. 
Považská cementáreň a.s., výroba 

cementu 
018 63 Ladce, Považská cementáreň a.s., výroba cementu Ladce 

3. CEMMAC a. s., výroba cementu Horné Srnie 
Slovenské elektrárne a.s., ENO B-Bl.1,2-

granul. kotly 
Zemianske 
Kostoľany 

4. 
Slovenské elektrárne a.s., náhr. 

spaľ. jednotka 
Zemianske 
Kostoľany 

FORTISCHEM a.s., výroba karbidu vápnika Nováky 
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5. 
RONA, a.s., výroba skla a sklár. 

výrobkov zemný plyn 
Lednické Rovne Považský cukor a.s., výroba cukru 

Trenčianska 
Teplá 

6. 
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., výroba 

skla 
Nemšová 

TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica, 
paroplynový cyklus 

Považská 
Bystrica 

7. 
Slovenské elektrárne a.s., ENO A-FK 

1 + NZZ 
Zemianske 
Kostoľany 

ENGIE Services a.s., kotolňa S 3 
Brezová pod 

Bradlom 

8. TEPLÁREŇ, a.s., paroplynový cyklus 
Považská 
Bystrica 

TSM Partizánske, CTZ 6,81 MW – Šípok 
biomasa 

Partizánske 

9. 
FORTISCHEM a.s., výroba karbidu 

vápnika 
Nováky 

Slovenské elektrárne a.s., náhr. spaľ. 
jednotka 

Zemianske 
Kostoľany 

10. 
 

TERMONOVA, CTZ Nová Dubnica 
 

Nová Dubnica 

 
TSM Partizánske, CTZ 3, MW – Šípok 

biomasa 

 
Partizánske 

 NH3 TOC 

 Prevádzkovateľ / zdroj Okres Prevádzkovateľ / zdroj Okres 

1. 
Považská cementáreň a.s., výroba 

cementu 
018 63 Ladce 

Slovenské elektrárne a.s., ENO B-Bl.3,4-
granul. kotly 

Zemianske 
Kostoľany 

2. NAVI, spol. s r.o., hydinárska farma Chalmová 
Považská cementáreň, a.s., výroba 

cementu 
018 63 Ladce 

3. 
FARMA JANEK, spol. s r.o., výkrm 

brojlerov hydiny 
Beluša 

Continental Matador Rubber, s.r.o., výroba 
a sprac. gumy 

Púchov 

4. 
MVDr. Vladimír Rybnikár, 

veľkovýkrmňa hosp. zvierat 
Koš 

BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o., bioplynová 
stanica Horovce 2 

Horovce 

5. JANEK s.r.o., farma nosníc Veľké Bierovce 
Continental Matador Truck Tires s.r.o., 

výroba NRP 
Púchov 

6. 
FARMA SPP, veľkovýkrmňa hosp. 

zvierat 
Koš 

BIOPLYN HOROVCE 3 s. r. o., bioplynová 
stanica Horovce 3 

Horovce 

7. 
JANEK s.r.o., hydinárska farma 

nosníc 
Púchov 

BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o., výroba 
bioplynu 

Veľké Bierovce 

8. 
 

Podnik živočíšnej výroby a.s., Farma 
Žabokreky 

 
Žabokreky 
n/Nitrou 

 
SaarGummi Slovakia – linky spracovania 

gumy 

 
Dolné Vestenice 

9. 
Agrovýkrm Rybany s. r. o. – chov 

ošípaných 
Rybany 

Scheuch, s. r. o., striekacia kabína so 
sušením SELAS PLUS 

Prievidza 

10. 
 

BEST MEAT s. r. o. – hydinová 
farma- farma brojlerov 

 
Veľké Bierovce 

 
Bioplyn Horovce, s. r. o., bioplynová 

stanica Horovce 

 
Horovce 

Zdroj: http://www.shmu.sk  

Zhrnutie stavu ovzdušia vo vzťahu k jednotlivým polutantom znečistenia ovzdušia: 

• SO2 

V roku 2017 nebola v Trenčianskom kraji prekročená úroveň znečistenia pre hodinové a ani pre 

denné hodnoty SO2. Príslušné limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí neboli prekročené vo 

väčšom počte, ako stanovuje vyhláška č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia. V roku 2017 sa 

nevyskytol žiaden prípad prekročenia výstražného prahu. 

• NO2 

V roku 2017 nebola v Trenčianskom kraji prekročená ročná limitná hodnota ani na jednej 

monitorovacej stanici. Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre hodinové 

koncentrácie sa nevyskytlo prekročené na žiadnej monitorovacej stanici. V roku 2017 nenastal 

žiaden prípad prekročenia výstražného prahu. 
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• PM10 

V roku 2017 sa na území Trenčianskeho kraja nevyskytlo prekročenie limitnej hodnoty na 

ochranu ľudského zdravia priemernej ročnej hodnoty PM10. Prekročené boli hodnoty 24-

hodinovej koncentrácie PM10 na monitorovacej stanici Trenčín, Hasičská. Na ostatných miestach 

Trenčianskeho kraja bol limit pre 24-hodinové koncentrácie PM10 splnený. 

• PM2,5 

Imisný limit pre ročné koncentrácie PM2,5 nebol prekročený na žiadnej monitorovacej stanici. 

• CO 

Dáta o monitorovaní CO sú k dispozícii len z monitorovacej stanice Trenčín, Hasičská. Imisný 

limit pre 8-hodinové koncentrácie CO 10 000 µg/m3 nebol prekročený. 

• Benzén 

Dáta o monitorovaní benzénu sú k dispozícii len z monitorovacej stanice Trenčín, Hasičská. 

Imisný limit pre priemerné ročné koncentrácie benzénu 5 µg/m3 nebol prekročený. 

• Benzo[a]pyrén 

Podľa hodnôt z merania na meracej stanici Prievidza, Malonecpalská je zrejmé, že v rokoch 

2013 – 2015 v území dochádzalo k prekročeniu imisného limitu benzo[a]pyrénu. V tomto území 

sú situované veľké priemyselné zdroje, ktoré sú zástupcami palivovo-energetického 

a chemického priemyslu v Slovenskej republike.  

Vplyvy dopravy na ovzdušie 

Z dopravného hľadiska sú na území Trenčianskeho kraja dôležité cestné a železničné trasy, ktoré 

vedú Považím, najmä novovybudovaná diaľnica D1, ktorá prechádza celým krajom po osi Nové 

Mesto nad Váhom – Trenčín – Považská Bystrica. V súčasnosti je rozhodujúcim lokálnym zdrojom 

prašného znečistenia ovzdušia v mestách cestná doprava – abrázia (oter pneumatík, brzdových 

obložení a povrchov ciest), resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (znečistené automobily, 

posypový materiál, prach, špina na krajnici ciest), výfukové emisie. 

Na základe vyššie uvedených informácií je možné konštatovať, že najväčším problémom 

z hľadiska znečistenia ovzdušia hodnotenej oblasti je predovšetkým benzo[a]pyrén a prachové 

častice PM10. Podľa SHMÚ je do vymedzených oblastí riadenia kvality ovzdušia v Trenčianskom 

kraji zahrnuté územie mesta Prievidza (znečisťujúca látka benzo[a]pyrén), obec Bystričany 

(znečisťujúca látka PM10) a územie mesta Trenčín (znečisťujúca látka PM10). 

Bez vykonania koncepcie na budúci vývoj budú pôsobiť tieto hlavné protichodné faktory: 

• postupná modernizácia vozového parku smerujúca k znižovaniu výfukových emisií 

(rozvoj elektromobility a používanie alternatívnych palív sa môže vo väčšej miere na 

emisiách pozitívne prejaviť až v ďalšom časovom horizonte), 

• postupný nárast intenzít dopravy na existujúcich cestných komunikáciách povedie  

k nárastu emisií z cestnej dopravy. 
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 Obyvateľstvo 

Základným syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľov a úmrtnostných 

pomerov je stredná dĺžka života, t. j. nádej na dožitie. Medzi indikátory charakterizujúce 

zdravotný stav obyvateľstva patria: natalita (počet živonarodených na 1 000 obyvateľov za rok), 

novorodenecká úmrtnosť (počet úmrtí detí mladších ako 28 dní na 1 000 živonarodených detí za 

rok) a dojčenská úmrtnosť (počet úmrtí detí mladších ako jeden rok na 1 000 živonarodených 

detí). 

Zdravotný stav obyvateľstva v Trenčianskom samosprávnom kraji je odzrkadlením vplyvov 

viacerých faktorov, akými sú ekonomická a sociálna situácia obyvateľstva, výživové návyky, 

životný štýl, úroveň poskytovania zdravotníckej starostlivosti, ako aj kvalita životného 

prostredia. 

Koncom roka 2016 žilo podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky na území 

Trenčianskeho kraja 588 816 obyvateľov, z toho 299 656 žien. Stredná dĺžka života dosiahla 

v tomto kraji v roku 2017 hodnotu 74,5 rokov u mužov a hodnotu 81,3 u žien. V roku 2016 bol 

v Trenčianskom kraji počet živonarodených na 1 000 obyvateľov 9,1; počet úmrtí na 1 000 

obyvateľov 10,2 a počet potratov na 100 narodených 26,4. Celkový prírastok na 1 000 

obyvateľov bol v roku 2016 záporný (−1,9). 

Vplyvy dopravy na ľudské zdravie 

Dopyt po preprave cestujúcich a tovaru na území SR neustále narastá, pričom veľký podiel na 

tomto zvýšení má cestná doprava nasledovaná železničnou, vodnou a leteckou dopravou. 

V dôsledku uvedeného rastu stúpol aj predaj nových osobných áut o 8,82 % oproti roku 2016, 

pričom prevládali benzínové automobily pred naftovými. V nákladnej doprave prevláda predaj 

naftových vozidiel. Zvyšuje sa aj počet automobilov na alternatívny pohon LPG a CNG. 

Doprava na území SR sa významnou mierou podieľa na znečisťovaní ovzdušia. Významný je jej 

podiel na emisiách NOx, ktorý v roku 2016 predstavoval viac ako 40 %, na emisiách CO viac ako 

22 %. Podiel dopravy na emisiách ťažkých kovov je cca 6,5 %, pričom najväčší podiel na 

emisiách ťažkých kovov vyprodukovaných dopravou v roku 2016 mala meď – 15,9 % a zinok – 

5,2 %. Podiel emisií v sektore dopravy na celkových vyprodukovaných emisiách skleníkových 

plynov v roku 2016 bol 16,4 %. 

Jednotlivé látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré majú svoj pôvod v doprave, môžu mať rôzny vplyv 

na zdravie. Vo výfukových plynoch vozidiel sa emitujú oxidy dusíka, tuhé častice (PM10 a PM2,5), 

PAH (benzo[á]pyrén), oxidy síry, oxid uhoľnatý a rôzne ťažké kovy, napríklad kadmium, olovo 

a ortuť.  

Hluk je ďalším negatívnym dôsledkom súčasnej dopravy, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje 

kvalitu života a má priamy dopad na ľudské zdravie v podobe tzv. nesluchových účinkov. 

Environmentálny hluk čoraz viac ovplyvňuje kvalitu života a úroveň zdravia exponovaných 

obyvateľov a je dnes považovaný za druhý najvýznamnejší environmentálny problém Európy, 

hneď po kvalite ovzdušia. Podľa zistení WHO hluk spôsobuje poruchy spánku, podráždenosť, 

zvyšuje stres, spôsobuje vysoký krvný tlak, zužovanie ciev, ischemickú chorobu srdca, 
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ovplyvňuje zrážavosť krvi, hladinu cholesterolu a glukózy v krvi a v niektorých prípadoch vedie 

k ďalším kardiovaskulárnym ochoreniam a chronickej nespavosti.  

V súvislosti s Plánom udržateľnej mobility môžeme očakávať pozitívne vplyvy na verejné zdravie 

a kvalitu života. Systematické a koordinované kroky určené plánom udržateľnej mobility vedú 

k mnohým žiaducim zmenám, ako je napríklad zvýšenie atraktivity verejných priestorov, vyššia 

bezpečnosť premávky, pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov, menšie znečisťovanie životného 

prostredia a redukcia hluku ako významného stresového faktoru. Plánovanie trvalo udržateľnej 

mobility je tiež spôsobom, ako reagovať na nežiaduce klimatické zmeny. 

 Hluk a vibrácie 

Environmentálny hluk je prirodzenou súčasťou životných aktivít každého človeka. Jeho 

prítomnosť v životnom prostredí je neodmysliteľne spojená s rôznymi formami dopravy, ale aj 

s mnohými pracovnými či mimopracovnými aktivitami. Zvyšujúca sa intenzita dopravy na 

pozemných komunikáciách spojená s rastúcou mierou urbanizácie miest v posledných 

desaťročiach mení aj vnímanie a postoj človeka k hluku, ktorý čoraz viac ovplyvňuje kvalitu 

života a úroveň zdravia exponovaných obyvateľov. 

Podľa poznatkov svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predstavuje ekvivalentná hladina 

akustického tlaku A rovnajúca sa 65 dB hranici, od ktorej začína byť negatívne ovplyvňovaný 

vegetatívny nervový systém. Zabezpečenie účinnej ochrany obyvateľov pred expozíciou hluku 

v životnom prostredí, resp. neprekročenie prípustných hodnôt ekvivalentných hladín hluku 

stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 

infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. je podľa 

platnej legislatívy (§ 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) povinnosťou 

právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý zdroj hluku prevádzkuje. V prípade hluku 

spôsobeného dopravou je za zabezpečenie takejto ochrany zodpovedný správca príslušnej 

pozemnej komunikácie, prevádzkovateľ železničnej dráhy, letiska a pod. 

Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí stanovené vyššie uvedenou vyhláškou pre účely 

ochrany zdravia obyvateľov zohľadňujú charakter územia, charakter zdroja hluku, ale aj časové 

obdobie dňa, v ktorom zdroj hluku pôsobí.  Pre vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území 

a pred oknami obytných miestností, školských a zdravotníckych zariadení a pod. v súčasnosti 

platí prípustná hodnota ekvivalentnej hladiny hluku pre pozemnú dopravu a iných 

(stacionárnych) zdrojov (LAeq) 50 dB. V území situovanom v okolí diaľnic, rýchlostných ciest, 

ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železníc a letísk sú prípustné 

hodnoty hluku z dopravy o 5 – 10 dB vyššie. Dodržanie prísnejších prípustných hodnôt je, 

naopak, vyžadované v území s osobitnou ochranou pred hlukom, akým sú napríklad kúpeľné 

a liečebné areály, ale aj v prípade hluku vznikajúceho v nočných hodinách (22.00 – 6.00 hod.).  

Na základe strategických hlukových máp vypracovaných pre územia v okolí diaľnic, rýchlostných 

ciest a ciest I. triedy, ktoré majú viac ako 6 000 000 prejazdov motorových vozidiel ročne, sa 

konštatuje, že na Slovensku (okrem územia bratislavskej aglomerácie) je v okolí týchto ciest 

vystavených hluku z dopravy celkovo 480 600 obyvateľov, pričom z toho až 193 100 obyvateľov 
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obýva domy a byty situované na území s prekročenou akčnou hodnotou indikátora hluku (Ldvn = 

60 dB).  

V Trenčianskom kraji je hlukové zaťaženie výrazne koncentrované pozdĺž hlavnej dopravnej 

a urbanizačnej osi Slovenska, ktorá nesie všetky druhy najvýznamnejších zdrojov hluku. 

Najzaťaženejším je mesto Trenčín so svojou aglomeráciou. Ďalším, hlukovo najzaťaženejším 

mestom je Považská Bystrica. Zložité geomorfologické podmienky si vyžadujú náročnejšie 

riešenie, hlavne v realizácii diaľnice. Na Hornej Nitre je hlukovo najzaťaženejším územím 

aglomerácia Zemianske Kostoľany-Nováky-Prievidza.  

Letisko Trenčín, ktoré je rovnako zdrojom hluku, je neverejné letisko na juhozápadnom 

okraji Trenčína a slúži na vojenskú a civilnú prevádzku. Na letisku sa neposkytujú žiadne služby 

okrem pristávacích. Nachádza sa v blízkosti Biskupíc, mestskej časti Trenčína, na ľavej 

strane Váhu vo výške 206 m n. m. Letisko Trenčín z medzinárodného a vnútroštátneho hľadiska 

plní funkciu regionálneho letiska, slúži potrebám vnútroštátnej leteckej doprave s vojenskou 

a civilnou leteckou prevádzkou. Ďalej pre všeobecné letectvo slúži regionálne letisko Prievidza.  

K závažným zdrojom hluku patrí aj vplyv povrchovej ťažby na prostredie a dôsledky trhacích 

prác. Hlavným zdrojom pri povrchovej ťažbe sú technologické zariadenia pre ťažbu, drvenie, 

triedenie a dopravu. Zvláštnou skupinou zdrojov hluku je rozpojovanie hornín trhacími prácami 

(vŕtanie, výbuch) najmä v kameňolomoch. Na území riešeného územia sa tento negatívny vplyv 

prejavuje v lokalitách ťažby stavebného kameňa v Podlužanoch, Čachticiach, Malých 

Kršteňanoch, Dolnom Kamenci-Kamenec pod Vtáčnikom, Horných Vesteniciach, Mojtíne-Beluši, 

Rožňových Miticiach a Trenčianskych Miticiach. 

Vibrácie, ktorých hlavným zdrojom je doprava cestná a železničná, sú ďalším javom, ktorý 

negatívne pôsobí na zdravie človeka. Ich výskyt závisí na konštrukcii vozidiel, ich nápravových 

tlakoch, rýchlosti a zrýchlení, na kvalite krytu vozovky, na konštrukcii a podloží vozovky 

a v prípade koľajovej dopravy styku koľaje s podložím.  

Obdobne ako pri ovzduší budú bez vykonania koncepcie na budúci vývoj pôsobiť tieto hlavné 
protichodné faktory: 

• postupná modernizácia a tlak na výrobcov smerujúca k znižovaniu hlukových emisií 

vozidiel (rozvoj elektromobility), vývoj nízkohlučných pneumatík a nízkohlučných 

povrchov ciest sa môže vo väčšej miere prejaviť pozitívne v dlhšom časovom horizonte. 

• postupný nárast intenzít dopravy na existujúcich cestných komunikáciách povedie 

k nárastu hluku z cestnej dopravy. 

 Voda 

Ochrana vôd 

Základný dokument v oblasti ochrany povrchových aj podzemných vôd predstavuje zákon 

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V zákone sú implementované všetky právne akty 

vrátane 15 smerníc európskych spoločenstiev a európskej únie v oblasti vôd. 

Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (Chránená vodohospodárska oblasť) 
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V zmysle § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Chránená vodohospodárska oblasť, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými 

podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu povrchových a podzemných vôd.    

V Trenčianskom kraji sa nachádzajú dve Chránené vodohospodárske oblasti v zmysle § 31 

zákona č. 364/2004 Z. z., ide o CHVO Strážovské vrchy a CHVO Beskydy a Javorníky, ktoré sa 

nachádzajú v severnej časti územia a tvoria 24 % rozlohy Trenčianskeho kraja. 

Citlivé oblasti 

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti, 

je celé územie Slovenskej republiky zaradené medzi citlivé oblasti. 

Zraniteľné oblasti 

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti, 

sa v Trenčianskom kraji nachádza 142 zraniteľných oblastí, ktoré sú vymedzené hranicami 

katastrálnych území. Zraniteľné oblasti pokrývajú 44 % rozlohy Trenčianskeho kraja a sú 

vymedzené prevažne v Považskom podolí, Podunajskej pahorkatine, Hornonitrianskej kotline 

a na úpätí Bielych Karpát, Strážovských vrchov a Považského Inovca. V rámci okresov je 

najväčšie pokrytie zraniteľnými oblasťami v okresoch Partizánske (100 %), Nové Mesto nad 

Váhom (78 %) a Trenčín (66 %) a najmenšie v okresoch Považská Bystrica (3 %) a Myjava 

(2 %). 

Vodárenský vodný tok  

Podľa Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných 

vodných tokov a vodárenských vodných tokov, sa na území Trenčianskeho kraja nachádzajú 

4 vodárenské vodné toky – Solka, Tužina, Osliansky potok, Nitrica, ktoré sa nachádzajú 

v okresoch Považská Bystrica a Prievidza.  

Vodohospodársky významný vodný tok  

Na území Trenčianskeho kraja sa v zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, nachádza 

73 vodohospodársky významných tokov, pričom najväčšie zastúpenie je v okresoch Trenčín 

a Nové Mesto nad Váhom. 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov 

Na území Trenčianskeho kraja sa takisto nachádzajú ochranné pásma vodárenských zdrojov 

v zmysle § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Ochranné pásma 

sú zároveň pásmami hygienickej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 596/2002 

Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Hydrológia, hydrogeológia 

Územie Trenčianskeho kraja patrí z hľadiska hydrologického členenia do povodia Dunaja, v rámci 

čiastkových povodí do povodia Váhu a len malá časť v okrese Myjava do povodia Moravy. 

Čiastkové povodie Váhu sa v riešenom území člení na základné povodia: 

• 4-21-07 Váh od ústia Rajčanky po odbočenie Nosického kanála, 
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• 4-21-08 Váh od odbočenia Nosického kanála po jeho ústie, 

• 4-21-09 Váh od ústia Nosického kanála po odbočenie Biskupického kanála, 

• 4-21-11 Nitra po ústie Bebravy (vrátane). 

V rámci čiastkového povodia Moravy zasahuje riešené územie do základného povodia: 

• 4-13-03 Morava od ústia Myjavy (vrátane) po ústie Dyje. 

Najvýznamnejšiu oblasť z hľadiska tvorby zásoby podzemných vôd v Trenčianskom kraji 

predstavuje údolná niva Váhu. Vodárenské zdroje podzemných vôd využívané na hromadné 

zásobovanie pitnou vodou v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa nachádzajú prevažne 

vo vymedzených vodohospodárskych oblastiach zasahujúcich do pohorí Strážovské a Súľovské 

vrchy, Javorníky a Biele Karpaty. Najvýznamnejšie pramene s vysokou výdatnosťou vystupujú 

v širšom okolí obce Pružina, Domaniža, Domanižanská Lehota a Sádočné a v Manínskej tiesňave. 

Tieto vodárenské zdroje majú dominantný význam pre zásobovanie najväčších skupinových 

vodovodov Pružina-Púchov-Dubnica a skupinových vodovodov Považská Bystrica. 

Povrchové vody 

Základnú hydrologickú sieť územia Trenčianskeho kraja tvoria rieky: 

• Váh (okresy Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Ilava a Nové Mesto nad Váhom),  

• Nitra (okresy Prievidza a Partizánske) a  

• Myjava (okres Myjava). 

Z ďalších významnejších vodných tokov na území Trenčianskeho kraja možno uviesť toky Vlára, 

Nitrica, Handlovka, Jablonka, Bebrava – Radiša, Súčanka, Drietomica, Dubová a ďalšie. 

Na území Trenčianskeho kraja sa nachádza viacero veľkých vodných nádrží (nad 1 mil. m3) – 

napr. Nosice, Dubník II, Veľké Uherce, Dolné Kočkovce, vodná nádrž Prusy, Nitrianske Rudno, 

Trenčianske Biskupice a aj malých vodných nádrži (do 1 mil. m3) – napr. Brestovec, Myjava, 

Stará Myjava a ďalšie. 

Podzemné vody 

Územie Trenčianskeho kraja je pomerne bohaté na minerálne a termálne zdroje (cca 188 

prameňov), ktoré sa nachádzajú okrem okresov Ilava a Myjava na území všetkých ostatných 

okresov kraja v nasledujúcich počtoch: Trenčín – 91 prameňov, Prievidza – 32 prameňov, 

Púchov – 31 prameňov, Partizánske – 11 prameňov, Považská Bystrica – 10 prameňov, Nové 

Mesto nad Váhom – 8 prameňov, Bánovce nad Bebravou – 5 prameňov. 

Osobitnú skupinu medzi minerálnymi vodami predstavujú prírodné liečivé vody, ktoré sa 

používajú na balneoterapeutické účely najmä v zdravotníckych zariadeniach a prírodných 

liečebných kúpeľoch (napr. Trenčianske Teplice, Nimnica, Bojnice). Prírodné minerálne vody sa 

využívajú na pitné účely najmä na miestnej úrovni (napr. Chocholná, Selec, Soblahov, Mníchova 

Lehota). Geotermálne vody sa využívajú ako zdroj energie v poľnohospodárstve a tiež 

v cestovnom ruchu (napr. Bánovce nad Bebravou, Malé Bielice, Partizánske, Chalmová). 

Znečistenie podzemných vôd pochádza z infiltrácie povrchových vôd do riečnych sedimentov, 

z priemyselných hnojív, znečistených zrážkových vôd, skládok odpadov, priemyselných 
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a odpadových vôd mestských a sídelných aglomerácií a poľnohospodárstva. Pri celkovom 

zhodnotení hodnôt dochádza celkovo k zvýšeniu železa, mangánu, dusičnanov, chloridov 

a niektorých stopových prvkov. 

Kvartérne útvary 

Oblasť Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti 

oblasti povodia Váh (SK1000400P) zasahuje do Trenčianskeho kraja svojimi severnými 

výbežkami. Podzemné vody sú tu ovplyvňované antropogénnou činnosťou vo všetkých častiach 

útvaru. V rámci základných fyzikálno-chemických ukazovateľov sa najviac vyskytuje zvýšená 

koncentrácia mangánu, a to najmä v Novákoch a Prievidzi. Železo taktiež prekračuje limitné 

hodnoty vo viacerých objektoch. V rámci oblasti je najviac znečistená oblasť Prievidze, kde sa 

vyskytujú zvýšené koncentrácie arzénu, železa, mangánu, naftalénu a amónneho iónu. 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu a jeho prítokov severnej časti oblasti 

povodia Váh (SK1000500P) sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou najmä aglomeráciou 

Trenčín. V skupine základných fyzikálno-chemických ukazovateľov sa dokumentuje prekročenie 

koncentrácie dusičnanov v oblasti Veľké Bierovce, chloridov, železa v oblasti Púchov a mangánu 

v oblasti Dubnica. V rámci polycyklických aromatických uhľovodíkov sa v území vyskytujú 

zvýšené koncentrácie naftalénu vo Veľkých Bierovciach, Savčine a Horovciach. 

Predkvartérne vodné útvary 

V rámci požiadaviek Rámcovej smernice o vodách bolo na Slovensku vymedzených 59 

predkvartérnych vodných útvarov. Na území Trenčianskeho kraja sa nachádza alebo zasahuje 

16 predkvartérnych útvarov. Na základe zhodnotenia kvality podzemných vôd za rok 2015 

možno skonštatovať, že kvalita podzemných vôd v riešenom území je dobrá, až na prekročenia 

limitných koncentrácií prevažne železa, mangánu, dusičnanov a arzénu (Kvalita podzemných 

vôd na Slovensku, SHMÚ 2016). 

Vplyvy dopravy na vody 

K znečisteniu vôd v súvislosti s dopravou môže dochádzať: 

•  v priebehu výstavby predovšetkým v súvislosti s prípadnými haváriami spojenými 

s únikom nebezpečných látok,  

• premávkou na ceste/železnici (v súvislosti s bežnou údržbou – napr. vplyvom solenia 

ciest v zimnom období, výfukovými plynmi, ošetrovaním výhybiek minerálnymi olejmi, 

prípadne v súvislosti s haváriami spojenými s únikom nebezpečných látok). 

V rámci modernizácie cestnej siete sa pre minimalizáciu znečistenia vôd realizujú retenčné 

a sedimentačné nádrže pre zachytenie najmä ropných látok. 

 Odpady 

Od roku 1993 sú v Slovenskej republike v súlade so štátnou environmentálnou politikou pre 

potreby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja odpadového hospodárstva 

z úrovne štátu vypracovávané Programy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH 

SR). Posledný POH SR je spracovaný na roky 2016 – 2020, schválený uznesením vlády SR č. 

562 zo dňa 14. 10. 2015. 
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Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja sa vydáva na obdobie 5 rokov, t. j. na 

roky 2016 – 2020, pričom musí byť v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky 

2016  –  2020. Predstavuje koncepčný dokument odpadového hospodárstva v Trenčianskom 

kraji pre toto obdobie a je východiskovým dokumentom pre spracovanie programov odpadového 

hospodárstva na roky 2016 – 2020 pre obce a pôvodcov odpadov v kraji. 

Ciele a opatrenia v záväznej časti programu kraja sú v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva v zmysle § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 

o odpade a o zrušení určitých smerníc zamerané na: a) predchádzanie vzniku odpadov, b) 

prípravu na ich opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napr. energetické 

zhodnocovanie odpadov, e) zneškodňovanie odpadov. 

Z porovnania vzniku odpadov na území Trenčianskeho kraja podľa okresov za rok 2014 vyplýva, 

že najviac ostatných odpadov vzniká v okrese Prievidza a najmenej v okrese Partizánske. Najviac 

nebezpečných odpadov vzniklo v okrese Trenčín a Nové Mesto nad Váhom a najmenej v okrese 

Partizánske. Čo sa týka komunálneho odpadu, najviac bolo v okrese Prievidza a najmenej 

v okrese Myjava. Najviac stavebných odpadov vzniklo v okrese Nové Mesto nad Váhom 

a najmenej v okrese Bánovce nad Bebravou. 

 Vznik odpadov podľa okresov za rok 2014 (t/rok)  

Okres Ostatné odpady (O)Nebezpečné odpady (N)Komunálne odpadyStavebné odpady

Bánovce nad Bebravou 9808,5 848,6 11571,25 1766,3 

Ilava 27905,8 853,2 19819,60 10775,91 

Myjava 53982,9 789,6 9345,74 44481,03 

Nové Mesto nad Váhom 61143,4 7364,0 23377,56 210842,13 

Partizánske 9030,8 332,6 15779,03 4162,7 

Považská Bystrica 125027,4 5128,2 15779,03 7572,72 

Prievidza 484175,5 3885,5 47165,90 58993,2 

Púchov 245848,8 6517,0 13710,17 32297,58 

Trenčín 346566,3 7457,9 42909,77 345358,05 

Trenčiansky kraj 1363489,4 33176,6 199458,05 716249,62 
Zdroj: Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020 

Podľa Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020 je zrejmé, 

že skládkovanie odpadov je naďalej najpoužívanejším spôsobom nakladania s odpadmi 

v Trenčianskom kraji. Na území Trenčianskeho kraja je 13 prevádzkovaných skládok odpadov, 

z toho je 11 skládok určených pre odpad, ktorý nie je nebezpečný (ostatný), 1 skládka odpadov 

na nebezpečný odpad (BORINA EKOS, s.r.o. – Livinské Opatovce) a 1 skládka odpadov na inertný 

odpad (Slovenské elektrárne a.s. – Zemianske Kostoľany). 

 Počet skládok v kraji k 31. 12. 2017 

Okres 
Skládka odpadov na 

inertný odpad 
Skládka odpadov na odpad, ktorý 

nie je nebezpečný 
Skládka na NO 

Bánovce nad Bebravou 0 1 0 

Ilava 0 2 0 
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Okres 
Skládka odpadov na 

inertný odpad 
Skládka odpadov na odpad, ktorý 

nie je nebezpečný 
Skládka na NO 

Myjava 0 1 0 

Partizánske 0 2 1 

Považská Bystrica 0 1 0 

Prievidza 1 3 0 

Púchov 0 1 0 

Trenčiansky kraj 1 11 1 

Zdroj: http://www.minzp.sk 

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja do roku 2020 je minimalizácia 

negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. 

Opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva týkajúce sa okrajovo aj 

dopravy sú: 

• zavedenie do praxe princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre nasledujúce 

vyhradené výrobky – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, 

pneumatiky a neobalové výrobky, 

• zvýšenie recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane spätného 

zasypávania odpadom z bezpečných konštrukcií a sutín z demolácií ako náhrady za iné 

materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného 

v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 70 % podľa hmotnosti. 

 Pôda a horninové prostredie 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy je stanovená v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V Trenčianskom kraji sa vyskytujú pôdy zaradené do všetkých kvalitatívnych skupín, pričom 

najväčšie zastúpenie majú pôdy skupín č. 9 (25 %), č. 6 (21 %). V Trenčianskom kraji, 

v riešenom území sa nachádzajú chránené pôdy, teda pôdy 1. až 4. kvalitatívnej skupiny, ktoré 

tvoria 17 % v rámci poľnohospodárskej pôdy. V rámci okresov sa najviac chránených pôd 

nachádza v okresoch Partizánske (45 %), Nové Mesto nad Váhom (37 %) a Bánovce nad 

Bebravou (21 %). 

Na území Trenčianskeho kraja sa okrem kultizeme, slanísk, slancov a podzolov vyskytujú takmer 

všetky pôdne typy. Najrozšírenejšími pôdnymi typmi na území Trenčianskeho kraja sú 

kambizeme, fluvizeme a rendziny. Z pôdnych druhov sú najrozšírenejšie stredne ťažké 

piesočnatohlinité pôdy (71,30 %) a ťažké ílovitohlinité pôdy (18,14 %). Hlboké pôdy zaberajú 

46,39 %, pôdy stredne hlboké 23,54 % a pôdy plytké 30,07 % celkovej výmery 

poľnohospodárskej pôdy. 

Podľa údajov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôd (Informačný servis VÚPOP) je 

výmera pôd pripadajúca na 1 obyvateľa (m2) na území Trenčianskeho kraja nasledujúca: 
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 Výmera pôd pripadajúca na 1 obyvateľa [m2] na území Trenčianskeho 

kraja 

Okres 
Celková 
výmera 

Poľnohosp. 
pôda 

Orná pôda Lesná pôda 
Vodná 
plocha 

Zastavaná 
plocha 

Bánovce nad Bebravou 12032 5041 3655 6249 113 439 

Ilava 5837 2122 897 3044 102 311 

Myjava 10938 6361 3720 3630 74 607 

Nové Mesto nad Váhom 9003 4558 2851 3395 143 499 

Partizánske 6219 2899 2387 2792 82 333 

Považská Bystrica 7109 2012 615 4426 159 373 

Prievidza 6834 2523 1000 3755 60 321 

Púchov 8214 3017 806 4288 164 458 

Trenčín 5942 2563 1406 2684 95 339 

Trenčiansky kraj 7460 3086 1629 3655 105 383 
Zdroj: http://www.vupop.sk/ 

Štatisticky pripadá na Slovensku na jedného obyvateľa 9 115 m2, z čoho poľnohospodárska pôda 

predstavuje 4 518 m2 (orná pôda 2653 m2), lesná pôda 3 731 m2, vodná plocha 173 m2, 

zastavaná a  ostatná plocha 692 m2. 

Vplyvy dopravy na pôdu 

K znečisteniu pôd v súvislosti s dopravou môže dôjsť obdobne ako pri vodách v priebehu 

výstavby, premávkou na ceste/železnici (solenie ciest v zimnom období, odkvapy, výfukové 

plyny), haváriami spojenými s únikom nebezpečných látok. Obsah ťažkých kovov (Pb, Cd, Cu, 

Ni, Zn) sa prejavuje najmä do vzdialenosti 5 m od komunikácií. So zvyšujúcou sa vzdialenosťou 

od komunikácie sa koncentrácie škodlivých látok postupne znižujú. Najvýznamnejší vplyv sa 

teda prejaví najmä v tesnej blízkosti komunikácie. 

Všeobecne však možno konštatovať, že pri dodržaní všetkých predpisov týkajúcich sa ochrany 

životného prostredia je riziko kontaminácie pôd z dopravy minimálne. 

Horninové prostredia  

Geomorfológia a geológia 

Trenčiansky samosprávny kraj je z geomorfologického hľadiska súčasťou Alpsko-himalájskej 

geomorfologickej sústavy, podsústavy Karpaty a Panónska panva. 

Povrch Trenčianskeho kraja je pomerne členitý s prevahou nížinného a pahorkatinového reliéfu 

s prechodom do kotlinového a kotlinovo-pahorkatinového až vrchovinového reliéfu. Z hľadiska 

typologického ide o proluviálno-fluviálny reliéf, sedimentový fluviálno-denudačný reliéf a 

fluviálne rezaný rázsochový reliéf. 

Severozápadnú a severnú hranicu kraja tvoria Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty a Javorníky. 

Pod týmito pohoriami ležia kotliny Považského podolia. V strednej časti Trenčianskeho kraja sa 

nachádzajú Strážovské vrchy, ktoré prechádzajú do Považského Inovca. Zo západnej časti kraja 

sa pohoria zvažujú k Považskému podoliu a z východnej strany do Podunajskej pahorkatiny a 

Nitrianskej nivy. Zo severnej strany Strážovské vrchy pokračujú Súľovskými vrchmi a Lúčanskou 
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Fatrou. Východnú časť kraja tvorí Hornonitrianska kotlina, ktorá na juhozápade prechádza do 

Nitrianskej nivy. Kotliny obklopujú z juhu predhoria a výšiny Tribeča a Vtáčnika, severnejšie 

Kremnické hory a Žiar a zo Strážovských vrchov do stredu kotliny vybiehajú výšiny Malej 

Magury. Najvyšším bodom územia Trenčianskeho kraja je vrch Vtáčnik (1 346 m n. m.), najnižšie 

položeným miestom Horná Streda (166 m n. m.). 

Podľa mapy Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej 

panvy na území ČR sa na stavbe územia Trenčianskeho kraja podieľajú tieto regionálno-

geologické jednotky: 

• jadrové pohoria (Malé Karpaty, Strážovské vrchy, Považský Inovec, Tríbeč, Žiar); 

• vnútrokarpatský paleogén (paleogén Strážovských vrchov); 

• vnútrohorské panvy a kotliny (Bánovská kotlina, Blatnianska priehlbina, Trenčianska 

kotlina, Ilavská kotlina, Hornonitrianska kotlina, Handlovská kotlina); 

• flyšové pásmo (magurský flyš – bielokarpatský, bystrický a račiansky); 

• bradlové pásmo a pribradlová oblasť (podbrančsko-trenčiansky úsek, Myjavská 

pahorkatina, púchovský úsek); 

• neovulkanity (vulkanity Vtáčnika a Kremnických vrchov). 

Radónové riziko 

Pestrá geologická stavba územia Trenčianskeho kraja sa prejavila aj v kategóriách radónového 

rizika. Nízke radónové riziko bolo zistené na veľkých plochách najmä severných častí okresov 

Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica. 

Stredný stupeň radónového rizika bol zistený nad horninami Malých Karpát, Považského Inovca, 

ale aj v údolných polohách rieky Váh od Trenčianskych Bohuslavíc po Sverepec. K územiu so 

stredným stupňom radónového rizika patrí západná časť okresu Bánovce na Bebravou a severná 

časť okresu Partizánske, v okrese Prievidza širšie okolie Handlovej. 

Vysoké radónové riziko bolo zistené v blízkosti Hôrky nad Váhom, Kočovce, východne od 

Brezovej pod Bradlom, južne od Nitrianskeho Pravna, severne od Chvojnice, juhovýchodne od 

Košeckého Podhradia. 

Z celkového počtu 626 referenčných plôch na území kraja bolo vyhodnotené na 240 lokalitách 

nízke radónové riziko, na 362 stredné a na 24 lokalitách vysoké radónové riziko. Čo sa týka 

izoplôch radónového rizika v jednotlivých geologických štruktúrach, nízke riziko je na 36,7 % 

rozlohy kraja, stredné na 63 % a vysoké radónové riziko na 0,3 % plochy Trenčianskeho kraja. 

 Environmentálne záťaže 

V rámci projektu „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží“, ktorý realizovala SAŽP 

v rokoch 2006 – 2008, bolo na území Slovenskej republiky 317 skládok, ktoré boli v prevádzke 

v období 1992 – 2000, zaradených do registra environmentálnych záťaží, ktorý je súčasťou 

Informačného systému environmentálnych záťaží. 

Podľa výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží sú na území Trenčianskeho 

kraja evidované nasledujúce environmentálne záťaže. 
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 Prehľad evidovaných environmentálnych záťaží na území Trenčianskeho 

kraja 

Okres 
Pravdepodobná 

environmentálna záťaž 
Potvrdená 

environmentálna záťaž 
Sanovaná/rekultivovaná 

lokalita 

Bánovce nad Bebravou 2 2 2 

Ilava 12 0 2 

Myjava 6 1 4 

Nové Mesto nad Váhom 10 6 10 

Patrizánske 4 2 5 

Považská Bystrica 10 2 2 

Prievidza 7 12 19 

Púchov 4 4 10 

Trenčín 18 4 8 
Zdroj: https://envirozataze.enviroportal.sk/ 

V súvislosti s dopravnou infraštruktúrou z vyššie uvedených evidovaných environmentálnych 

záťaží na území Trenčianskeho kraja možno spomenúť nasledujúce: 

• na území okresu Bánovce nad Bebravou: BN (003) /Bánovce nad Bebravou — ZŠ – 

železničné depo a stanica, 

• na území okresu Ilava: IL (008) / Ilava – SAD – skladovanie a distribúcia palív, garáže 

a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy, 

• na území okresu Prievidza: PD (010) / Prievidza – rušňové depo – nádrže – železničné 

depo a stanica, 

• na území okresu Púchov: PU (006) /Púchov – ČS PHM Streženická cesta – čerpacia 

stanica PHM, PU (007) /Púchov – DEPO — železničné depo a stanica a PU (003) 

/Lednické Rovne – ČS PHM- čerpacia stanica PHM, 

• na území okresu Trenčín: TN (012) / Trenčianska Teplá – rušňové depo — železničné 

depo a stanica, TN (018) / Trenčín – ČS PHM Trenčín – Záblatie — čerpacia stanica 

PHM, TN (019) / Trenčín – Letecké opravovne – letecké opravovne a TN (020) / Trenčín 

– PaMDiesel – čerpacia stanica PHM. 

 Príroda, lesy, biodiverzita a krajina 

Fauna a flóra 

Druhová ochrana rastlín je upravená § 32, § 33 a § 34 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) 

a vyhláškou MŽP SR č.  24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.  

Druhová ochrana živočíchov je upravená § 32, § 33 a § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny 

a vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.  

Z fytogenetického hľadiska najväčšiu časť územia kraja tvorí obvod predkarpatskej flóry 

(Preacarpaticum), do ktorého od juhu zasahujú výbežky obvodu eupanónskej xerotermnej flóry 

(Eupannonicum), od severovýchodu okrajovo obvod flóry centrálnych Karpát (Eucarpaticum) 

a od západu obvod západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale). 
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Stretávajú a prelínajú sa tu teplomilné floristické elementy (panónske, mediteránne, 

submediteránne) s karpatskými horskými prvkami, často dealpínskeho a demontánneho 

charakteru, s bohatým zastúpením endemitov. Mnohé druhy v oblasti fytogeografických rozhraní 

dosahujú okraje svojho areálu v tejto časti Slovenska, napr. severná hranica výskytu druhov: 

hlaváčik jarný, poniklec veľkokvetý, južná hranica výskytu druhov: soldanelka karpatská, 

mliečivec alpínsky. Floristické a vegetačné pomery územia kraja sú vzhľadom na prírodné 

pomery veľmi pestré so značným výskytom   vzácnych   a ohrozených   druhov a spoločenstiev. 

Medzi kriticky ohrozené druhy flóry v území Trenčianskeho kraja patria: 

• Kúkoľ poľný (Agrostemma githago) 

• Sitina pošvatá (Juncus subnodulosus) 

• Ľan chlpatý hladkastý (Linum hirsutum subsp. glabrescens) 

• Rumenica Visianiho (Onosma visianii) 

• Hadivka obyčajná (Ophioglossum vulgatum) 

• Hmyzovník včelí (Ophrys apifera) 

Hmyzovník čmeľovitý Holubyho (Ophrys holosericea subsp. holubyana) 

• Všivec chochlatý pravý (Pedicularis comosa subsp. comosa) 

Zo zoogeografického hľadiska patrí riešené územie do zóny stepí (zona tesquorum) eurosibírskej 

podoblasti, priľahlé pohoria do zóny listnatých hájov (zona nemorum) eurosibírskej podoblasti. 

Stepné elementy prenikli a prenikajú aj do xerotermných biotopov pohorí. Zväčša ide o biotopy 

ovplyvnené antropogénnou činnosťou. 

Z chránených rodov a druhov sa tu vyskytujú napr. askalafus (Ascalaphus), cikáda viničná 

(Tibicen haematodes), modlivka zelená (Mantis religiosa), pestroň vlkovcový (Zerynthia 

polyxena), jašterica zelená (Lacerta viridis), včelárik zlatý (Merops apiaster) a stovky ďalších 

vzácnych a ohrozených druhov. 

Spomedzi typicky horských druhov reprezentujú napr. jasone (Parnassius), fuzáč alpský (Rosalia 

alpina), mlok karpatský (Triturus montandonii), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), 

piskor vrchovský (Sorex alpinus), myšovka vrchovská (Sicista betulina), netopiere 

(Vespertiliodae), rys ostrovid (Lynx lynx). 

Najčastejšie vyskytujúcim sa zástupcom fauny v kraji je jelenia, srnčia a diviačia zver. Vyskytuje 

sa tu aj introdukovaná zver – muflón a daniel. V kraji má zastúpenie i najväčšia šelma – medveď 

hnedý (Ursus arctos), a to na území Strážovských vrchov, Javorníkov, Bielych Karpát a Žiaru, 

kde prechádza   až   do   oblasti Vršatca, preniká aj do pohoria Vtáčnik a sporadicky sa vyskytuje 

aj na území Považského Inovca. 

V posledných rokoch je zaznamenaný aj zvýšený výskyt vlka obyčajného (Canis lupus), hlavne 

migrujúcich svoriek z Bielych Karpát do Malých Karpát.  

V okolí horného toku Nitry, Tužinky, Chvojnice a Nitrice boli pozorované jedna až dve rodiny 

vydry riečnej (Lutra lutra). V blízkosti Brezovej pod Bradlom je zaznamenaný výskyt bobra 

vodného (Castor fiber). 
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Zo známejších druhov chráneného vtáctva na území kraja v oblasti Strážovských vrchov hniezdia 

1 až 2 páry sokola rároha (Falco Cherrug). Na území Vtáčnika bol pozorovaný výskyt sokola 

sťahovavého (Falco peregrinus), niekoľko párov orla krikľavého (Aquila pomarina) v oblasti 

Vtáčnika a Strážovských vrchov. Z územia Malej Fatry do Strážovských vrchov prelietava 

a vytvára prvé hniezdiská aj orol skalný (Aquila chrysaetos). Ako jeden z kriticky ohrozených 

druhov žije v kraji tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), ktorý je sporadicky pozorovaný na 

odľahlých miestach pohorí, väčšinou však len jedince samičieho pohlavia. V pohorí Tríbeč 

a Považský Inovec je pozorovaný výskyt 1 až 3 párov orla kráľovského (Aquila heliaca). Na území 

kraja je zaznamenaný aj výskyt výra skalného (Bubo bubo). 

V Trenčianskom kraji je významná aj ichtyofauna, hlavne v horných úsekoch jednotlivých tokov. 

Z najvýznamnejších druhov rýb je vzácny výskyt hlavátky podunajskej (Hucho hucho) na rieke 

Váh na úseku Trenčín-Kočkovce a v povodí rieky Nitry. 

Krajina 

Západnú hranicu Trenčianskeho kraja tvorí štátna hranica s Českou republikou, ktorá klasifikuje 

tento región ako prihraničný. Na severovýchode susedí Trenčiansky kraj so Žilinským krajom, 

na juhovýchode s Banskobystrickým krajom a na juhu s Nitrianskym a Trnavským krajom. 

Z hľadiska geomorfológie je územie Trenčianskeho kraja pomerne členité. Pozdĺž hraníc s Českou 

republikou sa rozprestierajú Biele Karpaty. Z juhu do tejto západnej časti zasahuje Myjavská 

pahorkatina a Malé Karpaty, na severe Javorníky. Pod týmito pohoriami sa rozkladajú jednotlivé 

kotliny Považského podolia. Táto niva Váhu tvorí centrálnu časť osídlenia. 

Strednú časť riešeného územia vypĺňajú Strážovské vrchy, ktoré v južnej časti prechádzajú do 

Považského Inovca. Zo západnej časti sa pohoria zvažujú k Považskému podoliu a z východnej 

strany do Podunajskej pahorkatiny, Nitrianskej nivy, ktorá tvorí predovšetkým územie okresu 

Bánovce nad Bebravou a časť okresu Partizánske. Zo severnej časti Strážovské vrchy pokračujú 

pohorím Súľovské vrchy a Lúčanská Fatra. 

Východnú časť Trenčianskeho kraja tvorí uzavretá medzihorská Hornonitrianska kotlina, ktorá 

na juhozápade prechádza údolím Nitry do Nitrianskej nivy. Kotliny obklopujú z juhu predhoria 

a výšiny Tríbeča a Vtáčnika, severnejšie Kremnické hory a Žiar a zo Strážovských vrchov do 

stredu kotliny vybiehajú výšiny Malej Magury, ktorá oddeľuje horný tok Nitry od jej prítoku 

Nitrice. 

Nasledujúca mapa sa venuje ekologickej kvalite územia. Mapa odráža významné rozdiely v stave 

životného prostredia v nížinných, pahorkatinných a horských oblastiach v prospech horských 

oblastí. 

Z obrázku je zrejmé, že na základe koeficientu ekologickej kvality územia výrazne hodnotnejšie 

územie sa nachádza skôr vo východnej polovici územia Trenčianskeho kraja – čo korešponduje 

s výskytom Strážovských vrchov a Javorníkov. Pri hranici s ČR hodnotné územie tvoria Biele 

Karpaty a na juhozápade územia Považský Inovec. 
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Obrázok 8 Ekologická kvalita katastrálnych území podľa štruktúry využitia 

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2016 

Vplyvy dopravy na flóru, faunu a krajinu 

Za negatívne vplyvy rozširovania a modernizácie cestnej siete, ktoré súvisia 

s krokmi definovanými plánom udržateľnej mobility, možno považovať zásahy do krajiny. 

Potenciálne riziko tak predstavuje fragmentácia biotopov, mortalita živočíchov pri prevádzke na 

komunikáciách, ovplyvnenie migračných trás živočíchov a pod. Minimalizovať negatívne vplyvy 

týchto zásahov a zároveň podporiť ovplyvnené druhy živočíchov a rastlín pre zachovanie 

biologickej rozmanitosti je možné za predpokladu realizácie vhodných opatrení (pred, v priebehu 

a po výstavbe takej stavby). 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) 

Všetky aktuálne informácie k ÚSES vrátane podrobnej tabuľky uvádzajúce prehľad všetkých 

biocentier Trenčianskeho kraja podľa okresov sú uvedené v textovej časti k územnému plánu 

VÚC Trenčianskeho kraja (Zmeny a doplnky č. 3 z roku 2018). Prehlaď všetkých biokoridorov 

v Trenčianskom kraji je zrejmý z grafickej časti k územnému plánu VÚC Trenčianskeho kraja 

(Zmeny a doplnky č. 3 z roku 2018). 

Projekty ÚSES na regionálnej (okresnej) úrovni boli v predchádzajúcom období spracované pre 

celé územie Trenčianskeho kraja. Boli spracované R-ÚSES-y pre okres Prievidza (EKOTRUST 

Prešov, 1993), okres Trenčín (URBION Bratislava, 1993), okres Senica (Halada a kol., Regioplán 

Nitra, 1995), okres Považská Bystrica (SAŽP Žilina, 1994) a okres Topoľčany (Ekoland Prešov 

1994). V roku 2005 bol aktualizovaný R-ÚSES okresov Považská Bystrica a Púchov (SAŽP, 
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2005). V roku 2014 boli spracované dokumentácie R-ÚSES pre okresy Trenčín a Ilava (SAŽP, 

2014). 

NATURA 2000 

Sústava chránených území NATURA 2000 je celistvá európska sústava území, ktorá umožňuje 

zachovať prirodzené biotopy a biotopy druhov v ich prirodzenom areáli rozšírenia, prípadne tento 

stav obnoviť. Ide o reprezentatívnu sústavu chránených území – lokalít, ktoré sú významné 

z celoeurópskeho hľadiska.  

Chránené vtáčie územia 

Na území Trenčianskeho kraja sa nachádza 5 chránených vtáčích území, z toho 3 územia 

zasahujú len okrajovo. 

Rozloha chránených vtáčích území v Trenčianskom kraji je 56 109,14 ha, čo predstavuje 12,5 % 

rozlohy Trenčianskeho kraja. Najväčšie chránené vtáčie územie v rámci Trenčianskeho kraja je 

chránené vtáčie územie (CHVÚ) Strážovské vrchy, ktoré zasahuje do 6 okresov. Územie je 

tvorené prevažne lesnými a skalnými biotopmi, približne polovica územia sa prekrýva s územím 

súčasnej CHKO.  

Nasledujúca tabuľka s prehľadom chránených vtáčích území v Trenčianskom kraji vychádza 

z textovej časti k územnému plánu VÚC Trenčianskeho kraja (Zmeny a doplnky č. 3 z roku 

2018).  

 Prehľad chránených vtáčích území v Trenčianskom kraji 

Názov CHVÚ 
Celková rozloha (ha) 

V pôsobnosti Správy 
z toho na území kraja (ha)

CHVÚ Malé Karpaty 
50 633,6 ha 

Správa CHKO Malé Karpaty, Správa CHKO Záhorie 
1 017,1 ha 

CHVÚ Strážovské 
vrchy 

58 673,08 ha Správa CHKO Strážovské vrchy, 
Správa CHKO Ponitrie, 

Správa CHKO Biele Karpaty 52 471,06 ha 

CHVÚ Tribeč 
23 802,8 ha 

Správa CHKO Ponitrie 
2 127,2 ha 

CHVÚ Dubnické štrkovisko
40,77 ha Správa CHKO Strážovské vrchy, 

Správa CHKO Biele Karpaty 40,77 ha 

CHVÚ Malá Fatra 
66 228,06 ha 

Správa NP Malá Fatra, Správa NP Veľká Fatra, Správa NP TANAP
453,01 ha 

Spolu 
199 378,31 ha 

 
56 109,14 ha 

Územia európskeho významu 

V rámci Trenčianskeho kraja sa nachádza 65 území európskeho významu s rozlohou 56 023,62 

ha. Najväčším územím európskeho významu v rámci Trenčianskeho kraja je územie (ÚEV) 

Strážovské vrchy.  
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Nasledujúca tabuľka s prehľadom území európskeho významu v Trenčianskom kraji vychádza 

z textovej časti k územnému plánu VÚC Trenčianskeho kraja (Zmeny a doplnky č. 3 z roku 

2018). 

 Prehľad území európskeho významu v Trenčianskom kraji  

Kód Názov Obec* 

Rozloha 
(ha) 

V pôsobnosti 
Správy 

z toho na 
území kraja 

(ha) 

SKUEV0274 Baske 
Čierna Lehota, Dolná Poruba, Krásna Ves, Omšenie, Slatina 
nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Valaská Belá 

3 645,13 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 

SKUEV0368 

Brezovská 
dolina 

Červený Kameň 2,48 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0278 

Brezovské 
Karpaty 

Brezová pod Bradlom, 
Košariská, (Dobrá 

voda, Dolný Lopašov, Hradište pod 
Vrátnom, Chtelnica) 

2 699,79 ha 
Správa CHKO 
Malé Karpaty 

1375,5 ha 

SKUEV0103 

Čachtické 
Karpaty 

Čachtice, Častkovce, Hrachovište, Višňové 716,00 ha 
Správa CHKO 
Malé Karpaty 

SKUEV0102 Čertov Lazy pod Makytou 406,07 ha 
Správa CHKO 

Kysuce 

SKUEV0367 

Holubyho 
kopanice 

Bošáca, Dolné Bzince, Horné Bzince, Hrubá Strana, Lubina, 
Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie 

3 933,05 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0275 Kňaží stôl 
Čierna Lehota, Ľutov, Podlužany, Prusy, Slatina nad 

Bebravou, Šípkov, Timoradza, 
Trebichava, Valaská Belá, Závada pod Čiernym vrchom 

3 768,37 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 

SKUEV0379 Kobela Nové Mesto nad Váhom 6,04 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0375 Krasín Dolná Súča, Horná Súča 63,94 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0373 

Krivoklátske 
bradlá 

Sedmerovec, 
Krivoklát, Bohunice 

64,76 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0372 

Krivoklátske 
lúky 

Krivoklát 4,33 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0134 Kulháň Zlatníky, (Prašice) 

124,33 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 
51,71 ha 

SKUEV0138 Livinská jelšina Zlatníky 13,57 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 

SKUEV0377 Lukovský vrch 
Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Melčice, 

Zemianske Lieskové 
215,14 ha 

Správa CHKO 
Biele Karpaty 



 

 - 108 -  

  

Kód Názov Obec* 

Rozloha 
(ha) 

V pôsobnosti 
Správy 

z toho na 
území kraja 

(ha) 

SKUEV0378 Nebrová Červený Kameň 27,9 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0369 Pavúkov jarok Stará Turá 26,7 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0128 Rokoš 

Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dolné Vestenice, 
Horné Vestenice, 

Ježkova Ves, Kšinná, Látkovce, Nitrianske Rudno, Nitrianske 
Sučany, Omastiná, Rudnianska Lehota, Uhrovec, Uhrovské 

Podhradie, Žitná 

4602,28 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 

SKUEV0256 

Strážovské 
vrchy 

Beluša, Bodiná, Čavoj, Čelkova Lehota, D. Lieskov, 
Domaniža, Ďurďové, H. Poruba, Kostolec, Koš. 

Podhradie, M. 
Lednice, Mojtín, Plevník-Drienové, 

Počarová, Podskalie, 
Považská Bystrica, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, Tužina, 

Vrchteplá, 
Záskalie, Zliechov (a ďalšie obce mimo Trenčiansky kraj) 

29 366,39 
ha 
 

Správa CHKO 
Strážovské 

vrchy 

22 844,17 
ha 

SKUEV0380 

Tematínske 
vrchy 

Hrádok, Lúka, Modrová, Stará Lehota 2 471,27 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0127 Temešská skala Čavoj, Temeš 165,11 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 

SKUEV0397 

Váh pri 
Zamarovciach 

Zamarovce 20,94 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0148 Vlára Horné Srnie 62,23 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0376 Vršatské bradlá 
Červený Kameň, 

Vršatské Podhradie 
283,93 ha 

Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0273 Vtáčnik 

Bystričany, Čereňany, Horná Ves, Kamenec pod Vtáčnikom, 
, Lehota pod 

Vtáčnikom, Oslany, Podhradie, Radobica, (Kľak, Ostrý Grúň, 
Píla, , Prochot, Veľké 

Pole) 

9 619,05 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 
6 935,11 ha 

SKUEV0374 Záhradská Lubina 9,32 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0371 Žalostiná Chvojnica, Vrbovce 215,37 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0566
Beckovské 

Skalice 
Beckov 33,03 ha 

Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0590 Bielické bahná Partizánske (Veľké Bielice) 2,87 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 

SKUEV0568 Borotová Stará Turá 1,25 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 
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Kód Názov Obec* 

Rozloha 
(ha) 

V pôsobnosti 
Správy 

z toho na 
území kraja 

(ha) 

SKUEV0580 Dolné Branné Horné Srnie 1,34 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0589
Chynoriansky 

luh 
Chynorany 46,26 ha 

Správa CHKO 
Ponitrie 

SKUEV0578 Jachtár Drietoma 30,56 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0642
Javornícky 

hrebeň 
Horná Mariková 

1 356,24 ha Správa CHKO 
Kysuce 1195,79 ha 

SKUEV0581 Klapy Udiča 6,21 ha 
Správa CHKO 
Strážovské 

vrchy 

SKUEV0778 Lipníkovské Horná Súča 79,73 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0579 Mituchovské Dolná Súča 1,47 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0641 Papradnianka Papradno 23,93 ha 
Správa CHKO 

Kysuce 

SKUEV0564 Dubová Pobedim, Podolie, Častkovce, Bašovce 10,13 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0569
Považský 
Inovec 

Selec 34,67 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0565 Preliačina Hrádok, Hôrka nad Váhom, (Podhradie) 
36,66 ha Správa CHKO 

Biele Karpaty 29,00 ha 

SKUEV0575 Prepadlisko Kostolná-Záriečie (Chocholná-Velčice) 8,08 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0588 Stehlíkovské Horná Súča 9,92 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0563 Šifflovské Chvojnica 1,85 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0576 Tlstá hora Chocholná-Velčice 1,15 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0567 Turecký vrch 
Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom 

 
31,9 ha 

Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0806 Babiná Bohunice, Pruské 39,83 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0871 Biely Kameň Handlová, Nová Lehota 46,03 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 

SKUEV0812
Drietomské 

bradlo 
Drietoma 9,8 ha 

Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0881 Dubnička Dubnička, Horné Naštice, Uhrovec, Žitná 196,18 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 

SKUEV0901 Havran Chvojnica, (Častkov, Lopašov) 

370,69 ha 
Správa CHKO 

Záhorie 3,66 ha 
 

SKUEV2133 Hôrky 
Klátova Ves, Kolačno, (Kostoľany pod Tribečom, Kovarce, 

Krnča, Ladice, Nitrianska Streda, Súlovce, Velčice) 

173,85 ha 
Správa CHKO 

Ponitrie 
120,54 ha 

SKUEV0803 Hrehorkové Mikušovce 11,68 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 
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Kód Názov Obec* 

Rozloha 
(ha) 

V pôsobnosti 
Správy 

z toho na 
území kraja 

(ha) 

SKUEV0805 Hájnica Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Štvrtok 53,71 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0804 Javorec Chvojnica, (Sobotište) 
6,33 ha 

 
Správa CHKO 

Záhorie 

SKUEV0801 Kurinov vrch Adamovské Kochanovce 1,29 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0883 Nitrické vrchy 
Malé Kršteňany, Skačany, Veľké Kršteňany, Bystričany, 
Dvorníky nad Nitricou, Chalmová, Vieska, Zemianske 

Kostoľany 
1220,55 ha 

Správa CHKO 
Ponitrie 

SKUEV0811
Omšenská 

Baba 
Omšenie 269,73 ha 

Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0810 Rúbanice Mníchova Lehota 7,73 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0808 Šíravina Peťovka 12,74 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0809 Šmatlová Lednica 20,86 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0807 Tomášovica Trenčianske Mitice 6,9 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0813 Trokanovo Červený Kameň 8,08 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

SKUEV0802 Závlačná Lednica 11,41 ha 
Správa CHKO 
Biele Karpaty 

Spolu 

67 140,94 
ha 

 
56 023,62 

ha 
* V zátvorke sú uvedené obce mimo územia Trenčianskeho kraja. 

Územná ochrana 

Územná ochrana v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov predstavuje ochranu prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo 

jej časti.  

V rámci veľkoplošných chránených území sa na území Trenčianskeho kraja nachádza 5 CHKO 

s celkovou rozlohou 102 612 ha, čo predstavuje 22,80 % rozlohy Trenčianskeho kraja. Najväčšiu 

rozlohu v rámci Trenčianskeho kraja majú chránené krajinné oblasti Biele Karpaty a Strážovské 

vrchy, vyhlásené najmä z dôvodu ochrany lesných a lúčnych komplexov. 

 Prehľad veľkoplošných chránených území v Trenčianskom kraji 

Názov 

 

Rok 
vyhlásenia

Rozloha (ha) 

Predmet ochrany  z toho na 
území kraja 

(ha) 

CHKO Malé 
Karpaty 

 

1976 
64 610 ha 

ochrana lesných komplexov, teplomilných druhov rastlín a živočíchov a 
krasových oblastí 

 
5 717 ha 

CHKO Biele  1979 44 568 ha ochrana lesných a lúčnych komplexov, rastlinných a živočíšnych druhov 
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Názov 

 

Rok 
vyhlásenia

Rozloha (ha) 

Predmet ochrany  z toho na 
území kraja 

(ha) 

Karpaty  40 545 ha 

CHKO Kysuce 
 

1984 
65 462 ha 

ochrana lesných komplexov, jedinečných prírodných útvarov  15 497 ha 

CHKO 
Strážovské 

vrchy 

 

1989 

30 979 ha ochrana lesných komplexov, ochrana foriem reliéfu, najmä bralných a 
krasových foriem, tiesňav, hrebeňov, eróznych kotlín ako aj 

vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov 

 

23 357 ha 

CHKO Ponitrie 

 

1985 
37 665 ha 

ochrana lesných komplexov, prírodných útvarov, teplomilných a 
suchomilných druhov rastlín a živočíchov 

 
17 496 ha 

 
Spolu 

243 284 ha 
  102 612 ha 

Zdroj: http://www.sopsr.sk/web/ 

V rámci chránených území zaradených do kategórií podľa zákona sa na území Trenčianskeho 

kraja nachádza 141 chránených území zaradených do nasledujúcich kategórií: národné prírodné 

rezervácie (NPR), prírodné rezervácie (PR), národné prírodné pamiatky (NPR), prírodné 

pamiatky (PP), chránené areály (CHA). 

Na území Trenčianskeho kraja je evidovaných 12 NPR, ktoré zaberajú na jeho území plochu 

1 574,48 ha. Najväčší počet NPR sa nachádza v okresoch Prievidza a Nové Mesto nad Váhom. 

Plošne najväčšie chránené územie predstavuje NPR Strážov (480,01 ha), ktoré bolo vyhlásené 

z dôvodu ochrany lesných a lúčnych spoločenstiev a skalných brál.  

Na území Trenčianskeho kraja sa nachádza 52 PR s  rozlohou 2 273,82 ha. Rozlohou najväčšia 

PR je Ľutovský Drieňovec (260,04 ha) vyhlásený z dôvodu ochrany xerotermnej vegetácie, 

lesných spoločenstiev a vzácnych druhov.  

V Trenčianskom kraji sa nachádzajú 3 NPP v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín 

a Prievidza.  

Na území Trenčianskeho kraja sa nachádza 71 PP s rozlohou 306,31 ha. Najviac prírodných 

pamiatok sa nachádza v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza a Ilava.  

V Trenčianskom kraji s nachádzajú 3 CHA s celkovou rozlohou 30,72 ha v okresoch Partizánske, 

Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Chránené areály tvoria prevažne historicky 

a krajinársky hodnotné parky s výskytom domácich aj cudzokrajných drevín. 

Najväčší podiel v rámci chránených území predstavujú prírodné pamiatky (71) a prírodné 

rezervácie (52), ktoré tvoria 87 % z celkového počtu chránených území. Najviac chránených 

území sa nachádza v okresoch Nové Mesto nad Váhom (34), Trenčín (30) a Prievidza (19). 
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Obrázok 9 Situácia rozloženia chránených území v Trenčianskom kraji 

Zdroj: Podkladová mapa WMS ARCDATA, grafická úprava EKOLA group, spol. s r.o. 

 

Biotopy národného a medzinárodného významu 

Kompletný prehľad biotopov národného významu a biotopov európskeho významu 

v Trenčianskom kraji je uvedený v textovej časti k územnému plánu VÚC Trenčianskeho kraja 

(Zmeny a doplnky č. 3 z roku 2018). 

Mokrade 

Mokrade sú chránené podľa zákona č. 543/3002 Z. z. v znení neskorších predpisov ako 

významný krajinný prvok a určité typy mokraďových biotopov národného a európskeho významu 

majú osobitnú ochranu – vyhlasujú sa ako územia európskeho významu.  
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Na území Trenčianskeho kraja sa nenachádza žiadna mokraď medzinárodného významu 

v zmysle Ramsarského dohovoru. 

Všeobecné oparenia znižujúce možné negatívne vplyvy Plánu udržateľnej mobility 

Trenčianskeho kraja na chránené územia 

zohľadnenie možných vplyvov na chránené územia vrátane sústavy NATURA 2000, 

rešpektovanie a ochrana mokradí národného, regionálneho a lokálneho významu a podpora 

obnovy zaniknutých mokradí, 

rešpektovať navrhované biocentrá a biokoridory s plánovaním nových dopravných koridorov 

a stavieb a v maximálnej miere rešpektovať kostru ekologickej stability krajiny, 

obmedzovať regulácie a meliorácie pozemkov v súvislosti s plánovaním a výstavbou nových 

dopravných koridorov a stavieb, predovšetkým pozemkov v kontakte s chránenými územiami 

a mokraďami, 

zaistiť plánovanie dopravných trás, resp. prekládok tak, aby v maximálnej možnej miere ostal 

zachovaný krajinný ráz a ostali zachované ostrovčekovité fragmenty s pôvodnou prirodzenou 

vegetáciou. 

  Kvalita ciest posudzovaná z hľadiska vplyvu na životné prostredie  

Na základe prieskumov pre účely Plánu udržateľnej mobility možno konštatovať, že železničná 

infraštruktúra okrem trate č. 120 je zastaraná a môže teda by zdrojom vyššieho hlukového 

zaťaženia oproti modernizovaným tratiam. 
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2.10 CESTNÁ SIEŤ A KLASIFIKÁCIA CIEST 

Sieť automobilovej dopravy obsahuje kompletnú cestnú sieť do podrobnosti ciest III. triedy 

a všetkých miestnych komunikácií. Dopravná sieť cestnej dopravy slúži tak na modelovanie 

automobilovej dopravy, ako aj na modelovanie verejnej autobusovej dopravy. Sieť zahŕňa limity 

pre ťažké nákladné vozidlá. 

Cestná sieť je členená podľa typu na: 

• diaľnice, 

• rýchlostné komunikácie, 

• cesty I. triedy, 

• cesty II. triedy, 

• cesty III. triedy, 

• miestne komunikácie. 

Pre každý typ spojnice je určená základná kapacita, počet jazdných pruhov a maximálna 

rýchlosť. Nižšie je znázornená kompletná súčasná dopravná sieť v záujmovom území dopravného 

modelu. 
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Obrázok 10 Cestná sieť v záujmovom území dopravného modelu   

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Cez územie Trenčianskeho kraja prechádza niekoľko významných komunikácií, medzi nich patrí 

diaľnica D1, rýchlostné cesty R2 a R6 a diaľničný privádzač PD5. Územím vedú cesty I. triedy – 

I/9 (Drietoma – Bánovce nad Bebravou), I/49 (Púchov), I/49A (Dolné Kočkovce – Púchov), I/54 

(Nové Mesto nad Váhom), I/57 (Trenčín – Ilava), I/61 (Nové mesto nad Váhom – Považská 

Bystrica), I/61A (Beluša), I/61B (Trenčín), I/64 (Partizánske – Prievidza). Medzi 

najvýznamnejšie  komunikácie v kraji patrí diaľnica D1 a cesta I. triedy I/9.  

 Intenzita premávky 

Intenzita automobilovej dopravy na území Trenčianskeho kraja zodpovedá jeho významu 

a atraktivite. Rovnako ako vysokému podielu automobilovej dopravy k celkovému dopytu. 

Zaťaženie konkrétnych úsekov cestnej siete dosahuje najvyššie úrovne (cca 15-tis. vozidiel 

denne v jednom smere) na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Ilavu, medzi zjazdami 

km 153 a km 157 (Ladce – Beluša), km 138 a km 145 (Nemšová – Ilava). Ďalej na cestách I. 

triedy I/61 v meste Trenčín a I/64 v meste Prievidza.  
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Medzi ďalšie úseky s dennou intenzitou dopravy prekračujúcou 10-tis. vozidiel v jednom smere 

patrí prevažne celá diaľnica D1 vynímajúc úseky vypísané vyššie. Ďalej úseky cesty I. triedy I/61 

od Trenčína po Dubnicu nad Váhom a cesta II. triedy II/507 južne od mesta Trenčín. V centre 

mesta Prievidza je to cesta I/64. Zaťaženie komunikácií na úrovni cca 5- až 10-tis. vozidiel denne 

v jednom smere sú dosahované na cestách I. triedy I/61 (prepájajúcich mestá Trenčín, Ilavu a 

Považskú Bystricu), I/9 od Trenčína smer Bánovce nad Bebravou a v okrese Prievidza I/9 a I/64. 

Medzi ďalšie dopravno významné miestne komunikácie s dennou intenzitou nad 5-tisíc vozidiel 

v jednom smere možno zaradiť tiež I/64 v meste Partizánske a v meste Púchov cestu I/49. 

Grafické znázornenie úrovne intenzít dopravy na jednotlivých úsekoch komunikačnej siete je 

uvedené na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok 11 Intenzita premávky na cestnej sieti 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

  Úrovne kongescií/úroveň služieb 

Na základe porovnania údajov dopravného modelu o intenzitách cestnej premávky 

a o teoretickej kapacite jednotlivých úsekov komunikačnej siete bol vykonaný odhad úrovne 

čerpania kapacity, na ktorej základe je možné identifikovať najzaťaženejšie lokality a úseky. 

Medzi faktory ovplyvňujúce úroveň využitia kapacity patrí jednak dopyt (počet vozidiel za deň), 

jednak parametre infraštruktúry určujúce vlastnú kapacitu siete (šírkové usporiadanie, 

rýchlostné parametre, vzdialenosť medzi križovatkami, typ križovatky a pod.). Z analýzy 

výstupov dopravného modelu, a takisto z poznatkov získaných v rámci terénnych prieskumov 
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a sčítania dopravy vyplýva vysoký stupeň využitia kapacity (70 – 100 %) predovšetkým v týchto 

konkrétnych lokalitách: 

• v centre mesta Prievidza I/64 a prepojenie centra mesta s mestom Bojnice 

• centrum Bánoviec nad Bebravou, plus smer na Uhrovec 

• cesta I/9, privádzač na D1 z Veľkých Bieroviec 

• cesta II/507, prepojenie I/9 s centrom mesta Trenčín 

• prepojenie Sídliska Juh s II/507 (centrom mesta) 

• cesta I/61 prepojenie cez rieku Váh 

• jednotlivé úseky cesty I/61 – prepojenie mesta Trenčín s časťou Opatová, následne 

pokračovanie smer Dobrá (Trenčianske Teplá) až k Trenčianskej Teplej,  

• Dubnica nad Váhom 

• cesta I/57 – napojenie na I/61  

• cesty I/61 a II/507 smerom do centra mesta Považská Bystrica 

Grafické znázornenie úrovní percentuálneho využitia teoretickej dennej kapacity jednotlivých 

úsekov komunikačnej siete v riešenom území je uvedené na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok 12 Využitie kapacity úsekov cestnej siete 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

  Dostupnosť hlavných oblastí/uzly 

Trenčiansky kraj disponuje relatívne hustou komunikačnou sieťou, ktorá zaisťuje vcelku 

dostatočné pokrytie viacerých okresných miest kraja. Umožňuje tak rýchle a komfortné 

prepojenie kraja individuálnou automobilovou dopravou. Na obrázkoch nižšie je s využitím 

nástrojov dopravného modelu spracované grafické znázornenie časovej dostupnosti vybranej 

lokality v centre mesta Trenčín pre automobilovú dopravu, a to formou tzv. isochron.  

Z pohľadu časovej dostupnosti centra mesta je možné v prípade využitia automobilu zväčša 

v celom okrese Trenčín uvažovať s obvyklým jazdným časom do 15 minút, väčšina lokalít je 

dosiahnuteľná dokonca do 10 minút. Je to spôsobené vďaka diaľnici D1 a ceste prvej triedy I/61.  

Vďaka tomu spadajú do intervalu 30 minút aj okolité okresy. Uvedené hodnoty predstavujú 

obvyklý cestovný čas za ideálnych podmienok (doprava bez výraznejších kongescií a meškaní) 

– praktická časová dostupnosť však môže byť ďalej negatívne ovplyvnená prípadnými 

nepravidelnosťami dopravy (kongescie a meškania vplyvom dopravných nehôd, mimoriadnych 

udalostí či iných prevádzkových dôvodov), a rovnako ďalšími dodatočnými zdržaniami napr. 

v súvislosti s hľadaním parkovacieho miesta v lokalitách s nedostatočnou parkovacou kapacitou 

a podobne. Vzhľadom na postupné vzďaľovanie sa od mesta ubúda aj pokrytie územia cestami 
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vyššej triedy, pribúda aj dostupnosť týchto území, a to až na hranicu 1 hod a 30 minút. Tento 

scenár platí aj pre ostatné mestá kraja. Teda čím menšie pokrytie cestami vyššej triedy, tým 

horšia je dostupnosť ich centier z okolia.    

Obrázok 13 Časová dostupnosť centra mesta Trenčín osobným automobilom 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

  Ochrana/bezpečnosť, bezpečnostné úrovne (miesta s vysokou 
nehodovosťou, analýzy koridorov a pod.)  

Popis dopravno-bezpečnostného stavu je vykonaný formou štatistickej nehodovej analýzy. Dáta 

pochádzajú od Policajného zboru Slovenskej republiky. Tieto údaje sú dostupné aj verejne na 

webových stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Policajné zložky evidujú dopravné 

nehody (DN) pre celý štát, po krajoch, po okresoch, prípadne aj po obvodných oddeleniach. 

Na účely tejto správy sú použité údaje za posledných päť úplných rokov, teda 2013 – 2017, a to 

z dôvodu, aby boli získané výstupy aktuálne (požiadavka čo najkratšieho času hodnotenia) 

a zároveň aby neboli výsledky ovplyvnené náhodným javom, napr. hromadná nehoda 

(požiadavka na dlhší čas hodnotenia). Údaje za päť rokov možno považovať za vhodný 

kompromis vzhľadom na tieto požiadavky. Číselné hodnoty sledovaných nehodových údajov sú 

uvedené v časti „Zber dát“. 

Vývoj počtu aj typu nehôd je znázornený v nasledujúcom grafe. V období 5 rokov bolo celkovo 

evidovaných  6 336 dopravných nehôd, z čoho 38,3 % je s osobnými následkami. Počet 
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dopravných nehôd v jednotlivých rokoch možno hodnotiť ako stagnujúci, počet dopravných 

nehôd s osobnými následkami však mierne rastie.  

Graf 16  Vývoj počtu dopravných nehôd 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Z pohľadu následkov dopravných nehôd mierne klesá počet ľahko zranených, ale vzrastá počet 

osôb ťažko zranených a usmrtených. Ide o negatívny výsledok, pretože rastie počet vážnych 

následkov.  

Graf 17 Vývoj následkov dopravných nehôd 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Podľa očakávaní je najčastejším druhom zrážok zrážka medzi idúcimi vozidlami, priemerný podiel 

týchto nehôd v rokoch 2013 – 2017 bol 31 %. Veľmi početné sú tiež zrážky s pevnou prekážkou 

(26 %) a kolízie so zaparkovanými vozidlami (20 %). Podiel nehôd s chodcami je 7,5 %. 

V sledovanom období mierne rastie podiel nehôd s idúcimi vozidlami a zároveň mierne klesá 

podiel havárií a ostatných nešpecifikovaných nehôd.  
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Graf 18 Najčastejšie druhy zrážok – priemerné hodnoty za roky 2013 – 2017 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Najviac nehôd je zavinených vodičmi motorových vozidiel, a to 86 %. Chodci sú vinníkmi nehôd 

v 4,5 % prípadov a na vodičov nemotorových vozidiel (teda najčastejšie na cyklistov) pripadá 

4,1 %. Stavom či nedostatkom komunikácie bolo spôsobených podľa evidovaných záznamov 

1,1 % dopravných nehôd. Nejde o celkom vypovedajúci údaj, pretože mnohokrát bývajú 

nehody, pri ktorých podstatný vplyv zohral stav komunikácie a jej okolia, pripisované chybe 

vodiča. Do protokolov o nehode je tak napr. uvádzané, že vodič neprispôsobil rýchlosť stavu 

komunikácie, pričom spätne nie je možné jednoznačne určiť, kedy vodič šiel skutočne 

neadekvátne rýchlo a kedy nebol schopný odhadnúť z povahy cesty potrebu zvýšenej opatrnosti 

či zníženia rýchlosti napr. v neprehľadnej zákrute či z dôvodu náhlej zmeny protišmykových 

parametrov povrchu. Uvedené údaje vyjadrujú priemerný podiel hlavnej príčiny dopravných 

nehôd za celé analyzované obdobie a medziročne sa zásadne nemení. 

Graf 19 Zavinenie dopravných nehôd – priemerné hodnoty za roky 2013 – 2017 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 
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Všeobecne možno konštatovať, že nehodový dej je kombináciou rôznych spolupôsobiacich 

faktorov. Faktor vodiča na vznik dopravnej nehody je 93 %, faktor komunikácie 34 % a vozidla 

13 %. 

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je porušenie povinností vodiča (38 %) a nedovolená 

rýchlosť jazdy (19 %). Zastúpenie ďalších príčin je zrejmé v nasledujúcom grafe. 

V analyzovanom období mierne klesá podiel nehôd z dôvodu nedovolenej rýchlosti jazdy (22 % 

v roku 2013 a 16 % v roku 2017), naopak, vzrastá podiel nehôd z dôvodu porušenia povinností 

vodiča (35 % v roku 2013 a 41 %).  

Graf 20 Najpočetnejšie príčiny dopravných nehôd – priemerné hodnoty za roky 2013 – 

2017 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Zhruba pri 170 nehodách ročne je zistená prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody. 

V analyzovanom období tento podiel neklesá, iba v roku 2015 došlo k jeho miernemu poklesu a 

od tohto roku sa podiel vinníkov s pozitívnym testom na alkohol opäť zvyšuje. Podiel nehôd 

s účastníkom pod vplyvom alkoholu je pomerne vysoký.  

Graf 21 Pomer DN s pozitívnym nálezom alkoholu u vinníka na celkovom počte DN 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 
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Približne tretina zo všetkých nehôd sa v rokoch 2013 – 2017 udiala na miestnych komunikáciách 

(komunikácia v km systéme nesledovaná) a veľké zastúpenie na nehodovosti vykazujú 

aj komunikácie účelové. V intraviláne sa v priemere za analyzované obdobie udiali dve tretiny 

z celkového počtu dopravných nehôd. Z extravilánových komunikácií majú najnižší podiel 

diaľnice (7 %) a naopak, najvyšší cesty I. triedy (21 %). 

Graf 22 Rozdelenie dopravných nehôd podľa kategórie cesty – priemerné hodnoty za roky 

2013 – 2017 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Graf 23 Rozloženie dopravnej nehodovosti na intravilán a extravilán 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Počet evidovaných nehôd pri železničnom prejazde je priemerne 11 nehôd za rok, čo predstavuje 

0,9 % z celkového počtu evidovaných nehôd.  
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Graf 24 Vývoj počtu nehôd pri železničnom prejazde 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Podmienky pri dopravných nehodách, ako je viditeľnosť a stav krytu vozovky, môžu mať na vznik 

nehody veľký vplyv. Takmer 92 % všetkých evidovaných nehôd sa však udialo pri nesťažených 

rozhľadových pomeroch, a to vo dne aj v noci. V 70 % prípadov bol v čase dopravnej nehody 

povrch vozovky suchý. Potvrdilo sa tak očakávanie, že väčšina dopravných nehôd sa stáva za 

nesťažených klimatických podmienok. 

Graf 25 Viditeľnosť pri dopravných nehodách – priemerné hodnoty za roky 2013 – 2017 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 



 

 - 125 -  

  

Graf 26 Stav povrchu komunikácie pri dopravných nehodách – priemerné hodnoty za roky 

2013 – 2017 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Z pohľadu času, keď sa nehody stávajú, možno konštatovať, že najnehodovejšími dňami sú 

pondelok a piatok. Naopak, najmenej nehodová je nedeľa. Z pohľadu denného času je 

najrizikovejšie popoludnie, približne medzi 12. a 20. hodinou.  

 

Graf 27 Týždenná variácia nehodovosti – priemerné hodnoty za roky 2013 – 2017 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 
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Graf 28 Denná variácia nehodovosti – priemerné hodnoty za roky 2013 – 2017 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Najviac dopravných nehôd je evidovaných v okrese Prievidza (26,3 %) a najmenej v okrese 

Myjava (3,7 %). Vývoj počtu nehôd v jednotlivých okresoch a rokoch 2013 – 2017 je zrejmý 

z nasledujúceho grafu. 

Graf 29 Počet dopravných nehôd v jednotlivých okresoch 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Ďalej je uvedený vývoj nehodovosti a následkov – úmrtia, ťažké a ľahké zranenia a výška 

hmotnej škody pro jednotlivé okresy v kraji Trenčín. 
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Graf 30 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Trenčín 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Graf 31 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Bánovce nad Bebravou 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 
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Graf 32 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Ilava 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Graf 33 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Myjava 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 
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Graf 34 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Nove Mesto nad Váhom 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

 

Graf 35 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Partizánske 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 
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Graf 36 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Považská Bystrica 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

 

Graf 37 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Prievidza 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 
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Graf 38 Vývoj dopravnej nehodovosti a následkov v okrese Púchov 

 

Zdroj: (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019) 

Čo sa týka zavinení dopravných nehôd, tak medzi jednotlivými krajmi nie sú podstatné diferencie 

a zodpovedajú štatistikám za celý kraj, keď absolútnu väčšinu nehôd spôsobujú vodiči 

motorových vozidiel. Obdobné sú v jednotlivých krajoch aj príčiny nehodovosti, keď medzi 

najpočetnejšie spadajú „porušenie povinnosti vodiča“, „nedovolená rýchlosť jazdy“ a „nesprávna 

jazda cez križovatku“. 

  Modelovanie hladín hluku 

Hlavným cieľom spracovania bolo posúdenie a vyhodnotenie vplyvu súčasnej intenzity dopravy 

na akustickú situáciu v Trenčianskom kraji v rámci PUM. 

Spracované akustické posúdenie má charakter strategického dokumentu, ktorý slúži 

na primárnu identifikáciu lokalít významne ovplyvnených hlukom z pozemnej dopravy. Tento 

dokument slúži ako podklad pre analytickú časť. 

Pre posúdenie súčasnej akustickej situácie v záujmovom území Trenčianskeho kraja bola 

uskutočnená analýza počtu ovplyvnených obyvateľov hlukom a analýza prioritných oblastí „hot 

spots“.  

Z hluku z cestnej dopravy bolo zistených 38 prioritných oblastí a z hluku zo železničnej dopravy 

10 prioritných oblastí na nutné riešenie z akustického hľadiska, ich popis je uvedený v časti 6.1. 

Modelovanie hladín hluku v kapitole 5.2. 

V lokalizovaných prioritných oblastiach „hot spots“ by s ohľadom na súčasnú a výhľadovú 

komunikačnú sieť mali byť navrhnuté protihlukové opatrenia vedúce k postupnému znižovaniu 

hluku a tým aj k počtu nadlimitne ovplyvnených obyvateľov. 

Je vhodné upozorniť, že ide o strategický dokument, ktorý bude ďalej slúžiť aj na relatívne 

porovnanie navrhovaných stavov, a preto vyššie uvedený postup a použité nástroje 

na identifikáciu najviac hlukom ovplyvnených lokalít sú celkom postačujúce a vypovedajúce 

z hľadiska účelu, na ktorý má predkladaný strategický dokument slúžiť. Detailné akustické 
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posúdenie vrátane meraní hluku, spracované v súlade s národnou legislatívou, musí byť už 

súčasťou nadväzujúcich riadení pre jednotlivé riešené oblasti alebo konkrétne stavby. 

Uvedené výstupy a závery sú platné pre vstupné parametre výpočtu uvedené v akustickom 

posúdení. 

Súhrnné výsledky súčasnej akustickej situácie v Trenčianskom kraji sú uvedené pre cestnú 

a železničnú dopravu po jednotlivých okresoch v nasledujúcich podkapitolách. 

Vyhodnotenie hluku z cestnej dopravy 

Na základe analýzy počtu ovplyvnených obyvateľov hlukom možno konštatovať, že najväčšiemu 

hlukovému zaťaženiu z cestnej dopravy sú vystavení obyvatelia v okresoch Trenčín, Prievidza 

a Ilava. Výsledky pre jednotlivé okresy a pre hlukový ukazovateľ Ln sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke. Celkový počet ovplyvnených obyvateľov v Trenčianskom kraji zobrazuje graf nižšie. 

 Počet ovplyvnených obyvateľov hlukom z cestnej dopravy v jednotlivých 

okresoch – Ln (nočné hodiny) 

Okres 
Hlukové pásma (dB) 

< 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 65 – 70 > 70 

Bánovce nad Bebravou 13 065 10 061 8 599 3 185 1 231 347 4 

Ilava 12 549 10 424 17 616 11 880 4 334 2 950 132 

Myjava 11 181 5 470 5 203 3 122 1 595 94 0 

Nové Mesto nad Váhom 20 930 11 744 14 033 9 810 4 561 1 657 255 

Partizánske 19 072 12 369 8 421 3 869 1 713 370 0 

Považská Bystrica 18 874 12 255 17 378 10 334 3 076 715 60 

Prievidza 60 416 30 165 23 751 11 802 7 010 1 693 12 

Púchov 11 058 11 215 10 242 6 590 4 227 925 138 

Trenčín 29 055 30 551 30 366 17 050 5 570 1 633 150 

CELKOVO 196 199 134 254 135 609 77 642 33 318 10 384 750 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. 
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 Celkový počet ovplyvnených obyvateľov hlukom z cestnej dopravy 

v Trenčianskom kraji – Ln (nočné hodiny) 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. 

Z analýzy „hot spots“ pre cestnú dopravu bolo zistených 38 prioritných oblastí na riešenie. 

Najvyšší počet ovplyvnených obyvateľov nad medznou hodnotou v prioritných oblastiach je 

v mestách Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica a Prievidza. Prioritné oblasti sú uvedené 

v časti 6.1. Modelovanie hladín hluku. Podrobný mapový výstup pre jednotlivé lokality je 

súčasťou prílohy akustického posúdenia. 

Vyhodnotenie hluku zo železničnej dopravy 

Na základe analýzy počtu ovplyvnených obyvateľov hlukom možno konštatovať, že najväčšiemu 

hlukovému zaťaženiu zo železničnej dopravy sú vystavení obyvatelia v okresoch Trenčín, Púchov 

a Považská Bystrica. Výsledky pre jednotlivé okresy pre hlukový ukazovateľ Ldvn sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. Celkový počet ovplyvnených obyvateľov v celom Trenčianskom kraji 

zobrazuje graf nižšie. 

 Počet ovplyvnených obyvateľov hlukom zo železničnej dopravy 

v jednotlivých okresoch – Ldvn 

Okres 
Hlukové pásma (dB) 

< 40 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 > 65 

Bánovce nad Bebravou 35 461 700 209 115 6 1 0 

Ilava 25 514 11 695 7 822 8 432 3 964 1 645 812 

Myjava 26 324 258 65 17 2 0 0 

Nové Mesto nad Váhom 39 117 8 329 5 839 5 772 1 920 1 294 720 

Partizánske 23 649 10 511 6 934 2 246 1 826 588 60 

Považská Bystrica 41 312 8 704 2 761 4 205 2 875 2 070 765 

Prievidza 106 488 13 699 7 002 4 405 2 571 626 58 

Púchov 13 302 2 624 5 891 10 099 8 665 2 607 1 205 

Trenčín 68 387 11 907 12 111 12 363 5 342 2 052 2 213 

CELKOVO 379 553 68 427 48 635 47 654 27 172 10 883 5 833 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. 
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 Celkový počet ovplyvnených obyvateľov hlukom zo železničnej dopravy 

v Trenčianskom kraji – Ldvn 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. 

Z analýzy „hot spots“ pre železničnú dopravu bolo zistených celkovo 10 prioritných oblastí 

na riešenie. Najvyšší počet ovplyvnených obyvateľov nad medznou hodnotou v prioritných 

oblastiach je v mestách Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Dubnica nad Váhom. Prioritné oblasti 

sú uvedené v časti 6.1. Modelovanie hladín hluku. Podrobný mapový výstup pre jednotlivé 

lokality je súčasťou prílohy akustického posúdenia. 

  Modelovanie úrovne emisií CO2 (aj v rámci celej dopravnej siete), NOX, 
CO, SO2 a HC  

Na základe modelového riešenia súčasnej emisnej situácie boli identifikované lokality 

s najvyššou produkciou dopravných emisií. Ide o miesta, v ktorých v súčasnosti doprava 

spôsobuje najvyššie imisné príspevky k celkovým imisným koncentráciám príslušnej hodnotenej 

látky, tzn. v rámci kraja je tu najvyššie riziko prekročenia imisných limitov vplyvom dopravy. 

Identifikované lokality s najvyššou kumuláciou dopravných emisií sú rôzne v prípade 

suspendovaných častíc a ostatných znečisťujúcich látok. Pri suspendovaných časticiach ide 

o miesta v okolí  priemyselných areálov obsluhovaných ťažkou nákladnou dopravou, zatiaľ čo 

v prípade iných látok sa v najviac exponovaných lokalitách významne prejavuje aj vplyv osobnej 

automobilovej dopravy. 

Lokality, v ktorých je v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja vhodné prioritne realizovať 

opatrenia na zníženie emisií z dopravy, možno na základe spracovaného emisného modelu 

zhrnúť takto: 

• Prievidza – skôr južná časť mesta, hlavne Ul. Matice slovenskej (plynné emisie) a okolie 

priemyselnej zóny (resuspenzia prachu z vozoviek) 
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• úsek Trenčianske Biskupice – centrum Trenčína, hlavne ulice Bratislavská a Kniežaťa 

Pribinu (plynné emisie), ďalej tiež východná časť mesta v okolí priemyselných areálov 

(prašnosť z povrchu vozoviek) 

• Považská Bystrica – centrum 

• Púchov – centrum (plynné polutanty) a severovýchodná časť v okolí priemyselných 

areálov (obmedzenie prašnosti vírenej z povrchu vozoviek) 

• Dubnica nad Váhom (prašnosť z povrchu vozoviek) 

• Nové Mesto nad Váhom, Myjava – severná časť a Bánovce nad Bebravou (prašnosť z 

povrchu vozoviek v okolí priemyselných areálov) 

Ako vhodné opatrenia k riešeniu situácie vo vyššie uvedených lokalitách možno odporučiť: 

• pre obmedzenie emisií plynných látok a benzo[a]pyrénu: zníženie intenzity dopravy 

rozložením dopravného prúdu na viac komunikácii, čiastočné presmerovanie mimo sídla, 

zvýšenie plynulosti dopravy, vo väčších mestách prednostne zníženie časti miestnej 

osobnej dopravy pomocou MHD, 

• pre obmedzenie emisií suspendovaných častíc: zvýšená frekvencia údržby a čistenia 

komunikácii v okolí priemyselných areálov (dostatočná početnosť čistenia vozoviek 

samozbernými autami s tlakovou vodou), výmena časti nákladnej kamiónovej dopravy, 

ktorá v súčasnosti zaisťuje obsluhu vyššie uvedených priemyselných zón, železničnou 

prepravou. 

Podrobnejšie výsledky Modelovania emisií sú v časti 6.2. – Modelovanie úrovne emisií 
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  Spotreba energie a prevádzkové náklady na siete 

Cestná doprava patrí k oblastiam s vysokou energetickou náročnosťou, čo sa v súčasnosti 

prejavuje hlavne prostredníctvom spotreby ropných produktov vo forme pohonných hmôt 

a mazív. Dnešné zastúpenie cestných motorových vozidiel s alternatívnymi spôsobmi pohonu 

(zemný plyn, elektrina, hybridný pohon atď.) je z pohľadu riešeného územia zanedbateľné, a to 

v individuálnej doprave (osobné aj nákladné automobily), tak aj vo verejnej doprave 

(prevádzkované sú tu len autobusy na cestnej sieti, prípadne motorové vlaky na 

neelektrizovaných železničných tratiach). 

V prípade nákladov na prevádzku a údržbu cestnej siete je možné medzi kľúčové faktory zaradiť 

predovšetkým počet vozidiel využívajúcich danú infraštruktúru a taktiež ich skladbu z hľadiska 

účinku na túto infraštruktúru (osobné, ľahké nákladné, ťažké nákladné vozidla). S rastúcim 

podielom ťažkých vozidiel je možné predpokladať vyššie opotrebenie cestnej infraštruktúry, 

a následne aj vyššie nároky na údržbu a s tým spojené vyššie náklady. 

Vzhľadom na to, že úroveň spotreby energie a prevádzkových nákladov na infraštruktúru je 

úmerná realizovanému objemu cestnej dopravy, bolo na základe výstupov dopravného modelu 

spracované celkové vyhodnotenie dopravných výkonov za obdobie jedného priemerného 

pracovného dňa roku 2018 pre jednotlivé druhy dopravy a typy komunikácií. Výsledné tabuľkové 

porovnanie výkonov individuálnej a verejnej cestnej dopravy pre celé riešené územie je uvedené 

nižšie. 

 Denný dopravný výkon IAD v celom riešenom území 

Typ komunikácie 

Dopravný výkon IAD [vozokm/deň] 

Osobné vozidlá Ľahké nákladné 
vozidlá (do 3.5 t) 

Ťažké nákladné 
vozidlá (nad 3.5 t) 

Spolu 

Diaľnice 1 811 297 249 477 436 850 2 497 624 

Rýchlostné cesty 33 742 3 750 5 332 42 824 

Cesty I. triedy 2 115 425 272 498 450 824 2 838 747 

Cesty II. triedy 1 161 380 187 304 195 521 1 544 205 

Cesty III. triedy 1 093 969 573 761 230 659 1 898 389 

Miestne komunikácie 426 712 272 500 220 245 919 458 

Spolu 6 642 525 1 559 290 1 539 431 9 741 246 
Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

 Denný dopravný výkon VHD v celom riešenom území 

Druh dopravy Dopravný výkon VHD [vozokm/deň] 

Autobus diaľkový 3 465 

Autobus regionálny 74 897 

Spolu 78 363 
Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 
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3 VARIANTY BUDÚCEHO VÝVOJA  

3.1 SÚČASNÝ STAV SIETE  

Analýza súčasného stavu mobility, dopravných systémov a sietí v riešenom území bola vykonaná 

na základe výstupov predchádzajúcich častí dokumentu Plán udržateľnej mobility. Medzi hlavné 

podklady analytickej časti patria terénne prieskumy, prieskumy dopravného správania, sčítania 

dopravy, smerové (anketové) prieskumy a spracovaný multimodálny štvorstupňový dopravný 

model súčasného stavu. Modelovanie a analýza dopravného dopytu je v súlade s úlohou projektu 

primárne zameraná na obdobie normálneho pracovného dňa, pričom východiskovým rokom, pre 

ktorý bola získaná väčšina podkladových a kalibračných dát, bol stanovený rok 2018. 

Bližší popis procesu zberu dát pre účely analýzy súčasného stavu je predmetom časti I. (Zber 

údajov) a časti II. (Prieskumy). Problematike tvorby a kalibrácie dopravného modelu súčasného 

stavu sa následne venuje časť III. (Dopravné modelovanie), v rámci ktorej bude potom (po 

definícii výhľadových časových horizontov a navrhnutia konkrétnych zmien a opatrení) 

spracovaná taktiež prognóza prepravného dopytu a vyhodnotenie jednotlivých modelových 

scenárov. 

3.2 BUDÚCE VARIANTY A REFERENČNÉ ČASOVÉ HORIZONTY 

Vízie a oblasti zmeny pre návrhové a výhľadové obdobie boli zostavené a odsúhlasené po 

konsenze s odbornou verejnosťou, sú teda záväzným podkladom pre návrh opatrení rozvoja 

udržateľnej mobility mesta. Jednotlivé oblasti zmien sú ďalej rozpracované do väčšej podrobnosti 

– návrh špecifických cieľov a strategických cieľov.  

VÍZIE: 

Moderný a konkurencieschopný región s rastúcou životnou úrovňou, ktorý je 

atraktívny pre obyvateľov, návštevníkov, ako aj pre investorov, a ktorý je založený na 

udržateľnom využití vlastného potenciálu sociálneho, ekonomického 

a environmentálneho (tvorba krajiny – krajinotvorné prvky), a na princípoch 

spoločenskej zodpovednosti. 

Zmeny: 

• Dopravná infraštruktúra, dostavba dopravnej infraštruktúry, ktorá v súčasnosti chýba 

• Komunikačná sieť kraja a zvýšenie kvality a bezpečnosti cestnej infraštruktúry 

• Zvýšenie podielu udržateľnej mobility a zlepšenie dostupnosti kraja verejnou osobnou 

dopravou 

• Zvýšenie environmentálnej zodpovednosti 

• Zvýšenie efektivity dopravných systémov, ich optimalizácia a využitie (IDS ako protiváha 

individuálnej automobilovej doprave) 

  



 

 - 138 -  

  

Táto vízia odpovedá na otázky – Kam chceme, aby Trenčiansky kraj smeroval a prečo?, Ako 

chceme, aby TSK vyzeral o 5, 10, 20 až 30 rokov?, Ako chceme, aby bola zaistená súvisiaca 

nevyhnutná mobilita? V nadväznosti na víziu kraja a schválených strategických cieľov bude 

určený súbor merateľných indikátorov pre možné vyhodnotenie dopadov v procese naplňovania 

PUM. 

Návrhové horizonty: 

• + 5 rokov = 2025 

• + 10 rokov = 2030 

• + 20 rokov = 2040 

• + 30 rokov = 2050 

 Strategické a špecifické ciele 

Oblasť zmeny 

Dopravná infraštruktúra, dostavba dopravnej infraštruktúry, ktorá v súčasnosti chýba 

Strategické ciele Špecifické ciele 

Dostavba komunikačnej siete 

Podpora dostavby obchvatov miest – zníženie tranzitnej dopravy 
v mestách o a obciach 

  Zvýšenie bezpečnosti budovanej infraštruktúry 

  Podpora dostavby nadradenej komunikačnej siete 

Zvýšenie kvality infraštruktúry pre 
pešiu dopravu 

Budovanie bezpečnej siete peších trás v meste (bezbariérovosť, 
navádzacie prvky) aj prepojenie medzi jednotlivými mestami a obcami 

  Budovanie bezpečných priechodov pre chodcov 

  

Podpora zvyšovania kvality verejného priestoru – rozširovanie peších 
zón, zvýšenie kvality mestského mobiliára 

Zvýšenie kvality infraštruktúry pre 
cyklistickú dopravu 

Podpora vzájomného prepojenia miest a obcí (zapojenie 
mikroregiónov do plánovania cyklodopravy) 

  
Dobudovanie spojitej siete cyklotrás, rýchlych, priamych a 
bezpečných spojení 

Zvýšenie kvality infraštruktúry pre 
verejnú dopravu vrátane železničnej  

Modernizácia železničnej infraštruktúry – elektrizácia, zvýšenie 
cestovnej rýchlosti 

  

Zvýšenie dostupnosti železničných zastávok – z hľadiska bariérovosti 
a tiež z hľadiska ich umiestnenia 

  

Zvýšenie preferencie vozidiel verejnej dopravy v cestnej premávke 
(vymedzené jazdné pruhy, preferencie vozidiel VHD na križovatkách) 

  Vybudovanie prestupných uzlov vrátane parkovísk typu P + R 

Zlepšenie kvality lokálneho napojenia 
kraja  

Podpora výstavby a splavnosti vodných ciest 

  Podpora rozvoja leteckej dopravy 

Oblasť zmeny   

 Komunikačná sieť kraja a zvýšenie kvality a bezpečnosti cestnej infraštruktúry 

Strategické ciele Špecifické ciele 

Podpora prepojenia obcí a miest 
v kraji 

Podpora budovania spojitej bezpečnej siete cyklochodníkov a 
cyklostrás 

  

Podpora budovania bezpečného pešieho prepojenia medzi 
jednotlivými obcami a mestami kraja 
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Podpora využitia železničnej dopravy – obnova prevádzky, 
elektrifikácie a modernizácie tratí 

  

Integrácia železničnej a autobusovej dopravy – optimalizácia vedenia 
liniek a trás 

Zníženie počtu dopravných nehôd a 
ich dopadov 

Zvyšovanie bezpečnosti infraštruktúry všetkých druhov dopravy 

  

Podpora osvetových kampaní zvyšujúcich bezpečnosť všetkých 
účastníkov cestnej premávky so zameraním na najzraniteľnejšiu časť – 
deti a chodcov 

  Budovanie oddelených trás pre cyklistickú dopravu 

  
Rozšírenie zón s obmedzenou rýchlosťou (obytné zóny, zóny 30) 

Oblasť zmeny   

Zvýšenie podielu udržateľnej mobility a zlepšenie dostupnosti kraja verejnou osobnou dopravou 

Strategické ciele Špecifické ciele 

Podpora vzniku integrovaného 
dopravného systému 

Integrácia železničnej a verejnej dopravy 

  

Zavedenie tarifnej a časovej integrácie mestskej a prímestskej 
autobusovej a železničnej dopravy 

  
Vybudovanie informačného systému pre systém IDS (online, aplikácie) 

Zvýšenie kvality verejnej dopravy 
vrátane železničnej dopravy 

Budovanie železničných bezbariérových zastávok v dostupnej 
vzdialenosti 

  Zvýšenie podielu bezbariérových vozidiel a kvality vozového parku 

Zvýšenie podielu využitia cyklistickej 
dopravy 

Podpora rozvoja bikesharingu 

  
Zlepšenie možnosti prepravy bicyklov v prostriedkoch verejnej 
dopravy, najmä železničnej (cyklovlaky) 

  
Integrácia cyklodopravy s inými formami dopravy, najmä 
verejnej 

Podpora vyššieho využitia pešej 
dopravy 

Zvyšovanie kvality siete trás pre pešiu dopravu v mestách (kvalitný 
mobiliár, chránený pred nepriaznivým počasím) 

  

Zvyšovanie bezpečnosti infraštruktúry pre pešiu dopravu (priechody 
pre chodcov, dostatočné osvetlenie, bezbariérovosť, podpora 
obyvateľov s obmedzenou priestorovou orientáciou) 

Podpora multimodálnej dopravy Podpora vzniku kvalitných prestupných uzlov 

  Podpora vzniku P + R s nadväznosťou na systém verejnej dopravy 
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Oblasť zmeny   

Zvýšenie environmentálnej zodpovednosti 

Strategické ciele Špecifické ciele 

Podpora vyššieho využitia 
udržateľných druhov dopravy 

Zvýšenie kvality a bezpečnosti siete cyklistických trás – prepojenie 
medzi obcami a mestami 

  

Zvýšenie kvality a bezpečnosti peších trás v mestách aj medzi 
jednotlivými obcami 

  

Podpora rozvoja kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry v obciach 
a mestách 

  

Využitie informatívnych kampaní zameraných na benefity chôdze 
a cyklistickej dopravy  

  Podpora vzniku IDS 

  

Zvýšenie kvality služieb verejnej dopravy – (zvýšenie kvality vozového 
parku, prestupných uzlov, premávky) 

Zníženie využitia individuálnej 
automobilovej dopravy  

Podpora pre carpooling (spolujazda) a  carsharing (zdieľanie 
vozidiel) 

  
Vývoj nových a účinných technológií na elimináciu znečistenia 
vôd v oblasti dopravnej infraštruktúry 

  

Zníženie negatívnych vplyvov suburbanizácie (kvalitné a spoľahlivé 
prepojenie obcí a miest systémom verejnej dopravy – IDS) 

Podpora zníženia dopadov klimatickej 
zmeny na krajinu 

Podpora realizácie vodozádržných opatrení v blízkosti ciest, výsadba 
vhodnej zelene 

  

Podpora zvyšovania kvality verejných priestorov miest a ich odolnosti 
voči klimatickým zmenám (výsadby zelene, vodné prvky, navrhovanie 
verejných priestorov) 

  

Minimalizácia zabratia poľnohospodárskej a lesnej pôdy pri výstavbe 
novej dopravnej infraštruktúry  

  
Podpora výsadby zelene v mestách a obciach 

Zníženie negatívnych vplyvov dopravy 
na životné prostredie a život 
obyvateľov (zníženie emisií a hlukovej 
záťaže) 

Podpora závadzania vozidiel individuálnej automobilovej dopravy na 
alternatívny pohon 

  

Zvýšenie podielu vozidiel s alternatívnym pohonom vo verejnej 
doprave, modernizácie (elektrifikácie) železničnej dopravy 

  

Modernizácia vozového parku verejnej dopravy vrátane železničnej 
dopravy s cieľom zníženia hlukovej záťaže 

  

podpora chôdze a cyklistickej dopravy ako súčasti zdravého životného 
štýlu 

Zvyšovanie povedomia obyvateľov 
kraja o udržateľnej mobilite 

Podpora osvetových a vzdelávacích kampaní v oblasti udržateľnej 
mobility a životného prostredia 

  

Podpora zapojenia miest do európskych kampaní – napr. Európsky 
týždeň mobility 
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Oblasť zmeny   

Zvýšenie efektivity dopravných systémov, ich optimalizácia a využitie (IDS ako protiváha individuálnej 

automobilovej doprave) 

Strategické ciele Špecifické ciele 

Podpora vzniku IDS 
Zvýšenie integrácie železničnej a autobusovej dopravy – odstránenie 
súbehu spojov, zníženia nákladov 

  Zaistenie dopravnej obsluhy všetkých obcí TK verejnou dopravou 

  Zjednotenie požiadaviek objednávateľov verejnej dopravy 

Zvýšenie spoľahlivosti verejnej 
dopravy/mestskej hromadnej dopravy Vznik vyhradených jazdných pruhov pre vozidlá VHD/MHD 

  Preferencia vozidiel VHD/MHD na križovatkách 

  Zaistenie údržby komunikácií v zimných aj letných mesiacoch 

Zaistiť spoľahlivosť dopravného 
systému ako celku 

Zlepšiť plánovanie a organizáciu dopravy pri kultúrnych udalostiach; či 
v nadväznosti na turistickú sezónu 

  
Zaviesť plánovanie dochádzky do zamestnania a škôl – podpora vzniku 
firemných či školských plánov mobility 

Zvýšiť efektivitu systémov dopravy 
v pokoji 

Podpora vzniku parkovacích politík v mestách kraja vrátane 
spoplatnenia využitia parkovacích plôch 

  
V nadväznosti na železničnú a verejnú dopravu vybudovať parkovisko 
typu P + R 

  
Podpora vzniku parkovacích politík v mestách kraja vrátane 
spoplatnenia využitia parkovacích plôch 
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3.3 VARIANTY DOPRAVNEJ PROGNÓZY 

 Vstupné premenné 

Zo zadania sú pre modelové výpočty intenzít dopravy a prepravy cestujúcich stanovené časové 

horizonty, ktoré nie sú stanovené pevným letopočtom, ale zrejme iba pripočítaním k dátumu 

odovzdania dokumentácie (nie je presne špecifikované). Z dôvodu jednotnosti PUM za jednotlivé 

kraje a mestá sme nastavili tieto časové horizonty (údaj podľa Zadania): 

• 2025 (5 rokov) 

• 2030 (10 rokov) 

• 2040 (20 rokov) 

• 2050 (30 rokov) 

Pre tieto časové horizonty sú podľa Zadania stanovené tieto rozvoje dopravnej infraštruktúry:  

1. Nulový („do nothing“) – nie sú oproti súčasného stavu do modelových výpočtov 

doplnené žiadne plánované stavby a opatrenia. Dochádza iba k vývoju počtu obyvateľov 

a vývoju stupňa automobilizácie 

2. Naivný („BAU – business as usual“) – rozvoj siete bude stanovený na základe reálnych 

možností rozvoja a budú splnené reálne nastavené opatrenia pre zmenu dopravného 

správania obyvateľov. Tento scenár je podľa zadania ešte nutné vypočítať so 

zohľadnením rozvoja nízkeho/stredného/vysokého rozvoja socioekonomických aktivít 

a územného rozvoja. Tento scenár sa teda rozdelí na: 

• „BAU –„ naivný a nízky rozvoj 

• „BAU“ naivný a stredný rozvoj 

• „BAU +“ naivný a vysoký rozvoj 

3. Maximalistický („DO-ALL“) – rozvoj siete a opatrení bude nastavený na maximálne 

naplnenie všetkých územne plánovacích dokumentov, opatrení a ďalších nápadov bez 

ohľadu na finančnú náročnosť 

Pre nulový a maximalistický scenár nie sú stanovené požiadavky na vývoj obyvateľov. 

Predpokladáme vykonať výpočty na stredný rozvoj. 

Nasledujúca tabuľka zhŕňa Prehľadnú tabuľku požadovaných výpočtových stavov 

 Požadované výpočtové stavy 

 DO nothing BAU + BAU BAU - DO-ALL 

2025 1 1 1 1 1 

2030 1 1 1 1 1 

2040 1 1 1 1 1 

2050 1 1 1 1 1 
Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Celkovo sa má podľa Zadania vykonať 20 výpočtov.  

Vykonanie všetkých výpočtov je zbytočné z hľadiska vyhodnotenia a vzájomného porovnania 

výsledkov. 
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Stanovenie návrhových vstupov pre model 

Demografia obyvateľstva  

Počet obyvateľov pre časové obdobia 2020, 2025, 2030 a 2035 je prevzatý z materiálu z 

Infostatu a je súčasťou Zberu dát (tabuľka 34). I keď nie je uvedené, o aký trend ide, 

predpokladáme podľa priebehu, že ide o stredný rozvoj.  

Časové horizonty 2040 a 2050 sú dopočítané podľa výhľadu demografie pre celú republiku – 

pozri Zber dát, tabuľka 33 – Infostat.  

Na základe tabuľky 33 je dopočítaný nízky a vysoký vývoj demografie pre všetky návrhové 

obdobia.  

 Počet obyvateľov pre roky 2040 a 2050 v TSK 

 nízky trend  stredný 
trend 

 Vysoký 
trend 

 

 Slovensko TSK Slovensko TSK Slovensko  TSK 

Rok 2025 5 467 122 591 055 5 543 161 599 276 5 592 528 604 613 

Rok 2030  5 434 905 569 087 5 557 973 581 973 5 653 541 587 156 

Rok 2040 5 299 636 529 507 5 532 024 552 726 5 749 902 574 495 

Rok 2050  5 108 888 510 855 5 470 002 546 964 5 846 252 584 587 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Graf 39  Vývoje demografie  

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Z grafu je zrejmé, že rozdiely v počtoch obyvateľov v jednotlivých horizontoch sa líšia rádovo 

v jednotkách percent. Počet obyvateľov pre všetky tri varianty vývoja je najvyšší v roku 2025 

a počínajúc horizontom 2030 je zaznamenaný pokles obyvateľov v realistickom a pesimistickom 

variante vývoja. Iba v optimistickom variante nejde o pokles, ale o stagnáciu vývoja, ale aj tak 

je horizont 2050 nižší než horizont 2025. 
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Podľa skúseností s modelom dopravy vieme, že rozdiel vo vstupných hodnotách do 5 % je pod 

rozlišovacou schopnosťou modelových výpočtov. Pokiaľ rozdiel vo vstupných dátach z hľadiska 

demografie bude pod túto hranicu, bude rozdiel v intenzitách na sieti minimálny a teda 

neporovnateľný. 

 Porovnanie variantov vývoja demografie pre jednotlivé horizonty medzi 

sebou  

 2025 2030 2040 2050 

rozdiel vysoký – nízky +2,3 % +3,1 % +8,5 % +14,4 % 

rozdiel vysoký – 

stredný 

+0,8 % +0,9 % +3,9 % +6,9 % 

rozdiel stredný – 

nízky 

+1,4 % +2,2 % +4,4 % +7,1 % 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Rozdiely medzi vývojom demografie sú v horizonte 2025 do 2 %, v horizonte 2030 do 3 %, 

v horizonte 2040 do 8 % (vysoký × nízky) a horizonte 2050 14 % (vysoký × nízky). 

Horizonty 2025 a 2030 so svojím rozdielom do max. 3,2 % sa na konečnom zaťažení 

komunikačnej siete a VHD v podstate neprejaví.  

Horizont 2040 predstavuje rozdiel v demografii pre nízky a vysoký horizont 8,5 %. Rozdiely 

medzi prognózami stredný × vysoký a stredný × nízky je cca 4 %.  

V horizonte roku 2050 sú rozdiely pre jednotlivé predpoklady demografického vývoja viac ako 

5 % vo vzájomnom porovnaní. V tomto horizonte má teda zmysel vypočítať jednotlivé 

demografické prognózy.  

 Porovnanie vývoja demografie v časových horizontoch  

 Porovnanie rastu/poklesu počtu obyvateľov v návrhových horizontoch 

 2020-2025 2025-2030 2030-2040 2040-2050 2025-2050 

Stredný variant + 1,3 % − 2,9 % − 5,0 % − 1,1 % − 8,7 % 

Nízky variant + 0,5 % − 3,7 % − 6,9 % − 3,5 % − 13,6 % 

Vysoký variant + 1,9 % − 2,9 % − 2,2 % + 1,8 % − 3,3 % 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Nárast počtu obyvateľov je najvyšší medzi horizontmi 2020 a 2025, a to max. o 2 % vo vysokom 

variante.  

Porovnanie ďalších časových horizontov medzi sebou je opäť do cca 5 %, výnimkou je nízky 

variant, kde pokles medzi rokmi 2030 a 2040 je cca 7 %.  

Vo všetkých variantoch demografie je najvyšší počet obyvateľov v roku 2025 a od tohto 

horizontu počet obyvateľov stále klesá. A to aj vysoký variant, ktorý aj vo vzdialenejších 

horizontoch stagnuje alebo mierne klesá.  
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V záverečnom stĺpci sú porovnané prvý a posledný horizont. Najvyšší pokles je pri variante 

nízkom, kde sa predpokladá 14 % poklesu obyvateľov. Je teda otázkou, či je účelné pre tento 

vývoj počítať zaťaženie komunikačnej siete a VHD, pretože pri naplnenosti investičných akcií 

môže vyjsť ich neúčelnosť.  

V strednom variante je pokles obyvateľov o cca 9 %. Je to teda nad rozlišovacou schopnosťou 

modelu, je to však opäť pokles demografie pod úroveň roku 2025, čo z hľadiska posudzovania 

dopravnej infraštruktúry nie je vhodný stav. 

Porovnanie vývoja demografie pre vysoký variant vykazuje nevýznamnú zmenu počtu 

obyvateľov. Rozdiel medzi horizontmi 2025 a 2050 je pokles o cca 3 %. Ide teda o nevýznamnú 

zmenu, ktorá sa v ďalších horizontoch po horizonte 2025 v podstate neprejaví na zaťažení 

komunikačnej siete a VHD.  

Vývoj demografie × vývoj počtu pracovných príležitostí  

Aj do nulového stavu bude zohľadnený vývoj demografie podľa vyššie uvedených koeficientov. 

Podľa vývojovej krivky demografie bude najvyšší počet obyvateľov v roku 2025 a ďalej do 

výhľadu klesá. Výnimkou nie je ani vysoký variant vývoja, čo je pre riešené územie nepriaznivý 

vývoj. 

Vývoj pracovných príležitostí v TSK je veľmi závislý od rozvoja zamestnanosti. Významným 

faktorom bude transformácia horného Ponitria, kde bude dochádzať k strate súčasných 

pracovných príležitostí (útlm ťažobného priemyslu) a je nutné hľadať nových investorov, ktorí 

využijú pracovnú silu v tomto regióne. Rozvoj musí byť v súlade s rozvojom dopravnej 

infraštruktúry (železničnej a cestnej), ktorá je v súčasnom stave zanedbaná a málo kapacitná. 

Ostatné regióny TSK majú lepšie predpoklady na rozvoj, pretože sú napojené na kapacitnú 

cestnú sieť (D1) a hlavnú železničnú trať Bratislava – Žilina.  

Podľa demografických kriviek a pri optimistickom vývoji počtu pracovných príležitostí sa bude 

postupne prehlbovať stav, keď je v riešenom území nedostatok ekonomicky aktívnych 

obyvateľov, ktorí naplnia počet pracovných príležitostí. Táto skutočnosť je riešená nárastom 

počtu agentúrnych pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci riešeného územia (zdroj aj cieľ cesty), 

začiatok cesty do zamestnania je mimo riešeného územia. Tieto cesty sa prejavia v rámci 

dopravného zaťaženia komunikácií. Rozdelenie ciest medzi IAD a VHD bude vykonávané 

štandardným výpočtom model splitu. 

Počet osobných vozidiel 

Vývoj počtu osobných vozidiel vychádza z dostupných štatistík a z výpočtov, ktoré boli použité 

pre Celonárodný model Slovenska. Počet osobných vozidiel na 1 000 obyvateľov je vypočítaný 

po okresoch s tým, že od návrhového horizontu  2030 ďalej je nemenný. Tento údaj bol 

stanovený pre stredný variant demografického vývoja. V nasledujúcom grafe je prognóza počtu 

vozidiel, ktorá vychádza z počtu obyvateľov a zohľadňuje aj počet vozidiel na 1 000 obyvateľov. 
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Graf 40 Prognóza počtu vozidiel v TSK 

 

Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Z Grafu je zrejmé, že počet vozidiel bude pre všetky tri varianty vývoja demografie v podstate 

zhodný s minimálnymi rozdielmi. Výraznejšie rozdiely sú až v horizontoch 2040 a 2050.  

Zásobník projektov 

Zásobník projektov obsahuje všetky investičné akcie, ktoré bolo možné získať z podkladových 

materiálov a ktoré sa pripravujú do zanesenia do územno-plánovacích dokumentácií. Pre 

najbližší časový horizont sú uvedené všetky investičné akcie, ktoré sú už vo vyššom stupni 

prípravy, než je zákres do územného plánu.  

Ďalej zásobník obsahuje aj investície do systému hromadnej dopravy, ktoré nemusia byť priamo 

investíciou do infraštruktúry, ale sú organizačného charakteru.  

Poslednou položkou sú v zásobníku projektov tzv. mäkké opatrenia, ktorá sú zamerané na 

zmenu dopravného správania obyvateľov, na zvýšenie bezpečnosti prevádzky, prieskumy, 

osvetové kampane. 

Zásobník projektov obsahuje aj vyčíslenie finančných prostriedkov, pokiaľ je pre určitú položku 

známe pri všetkých akciách do horizontu roku 2025. Pri ďalších časových horizontoch toto nie je 

znázornené.  

Zásobník projektov je rozdelený do vopred stanovených časových horizontov. Každá položka 

uvedená v zásobníku musí mať priradený časový horizont, do ktorého bude urobená, splnená, 

realizovaná. Niektoré položky sú zaradené do viac horizontov. Ide väčšinou o opakujúce sa 

mäkké opatrenia, ako sú napr. prieskumy spokojnosti cestujúcich VHD, kampane na zvýšenie 

bezpečnosti prevádzky. 

Pre modelové výpočty je veľmi dôležité rozdelenie investičných akcií do jednotlivých horizontov, 

aby bolo možné overiť, aký majú stavby účinok na dopravu v území a keďže sa pracuje 

s multimodálnym modelom, tak aj aké majú jednotlivé akcie vplyv na deľbu prepravnej práce. 
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V neposlednom rade sa do zásobníku projektov uvádzajú aj všeobecné položky, ktoré 

nezahŕňajú konkrétne investičné a neinvestičné akcie. Ide o položky – rekonštrukcia ciest II. 

tried, rekonštrukcia ciest III. tried, výstavba cyklochodníkov …, ktoré do budúcnosti môžu 

obsiahnuť novo potrebné investičné akcie zistené počas čerpania zásobníka projektov.    

Ďalšie parametre výpočtu 

Modelové výpočty obsahujú veľa vstupných parametrov, ktoré budú nastavené na začiatku 

výpočtových prác a nebudú počas výpočtov menené. Pokiaľ by došlo k ich zmene v priebehu 

výpočtov, nebude možné porovnať jednotlivé výpočtové stavy.  

Ako nepremenné sú uvažované tieto parametre: 

• Rast HDP 

• Demografická štruktúra (podiely jednotlivých skupín obyvateľov na celkovom počte) 

• Stupeň automobilizácie (je zahrnuté v nepremennej demografickej štruktúre) 

• Dĺžky ciest 

• Cezhraničná doprava a plánované stavby v okolitých krajinách 

• Sadzby mýta, daní, poplatkov za cestnú aj železničnú sieť 

• Dopravná politika 

Premenné parametre modelu teda sú: 

• 1. Časové horizonty 

• 2. Varianty socioekonomického vývoja (počet obyvateľov) 

• 3. Rozvoj územnej a komunikačnej siete (sprevádzkovanie nových stavieb a systém 

verejnej dopravy) 

 

 Premenné parametre modelu 

1. Časové horizonty 

• Podľa zadaní sú určené roky 2025, 2030, 2040, 2050. 

2. Varianty socioekonomického vývoja (počet obyvateľov) 

Počet obyvateľov má priamy vplyv na počet ciest po meste. Pokiaľ stanovíme hranicu relevancie 

výsledkov z hľadiska modelových výpočtov – rozdiel v počte obyvateľov > 5 % a pokiaľ budeme 

chcieť zaťažovať komunikačnú sieť čo najvyšším počtom obyvateľov, je relevantné vychádzať 

z nasledujúcich vstupov: 

• Rozdiel medzi rokom 2025 a 2030 je pre všetky varianty vývoja demografie 

(vysoký/stredný/nízky) do 4 % – počet obyvateľov klesá 

• Rozdiel medzi variantmi demografie je v roku 2025 do 2,5 % a v roku 2030 cca 3 % 

(medzi variantom nízkym a vysokým)  

• Záver: pre časové horizonty 2025 a 2030 bude použitý iba jeden variant vývoja 

demografie, a to variant stredný pre rok 2025 

• Vývoj demografie pre ďalšie časové horizonty je pesimistický a počet obyvateľov stále 

klesá. Najväčší pokles je v nízkom variante cca 14 % medzi rokmi 2025 a 2050. Ani 
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optimistický variant nepredpokladá pozitívny vývoj počtu obyvateľov – medzi rokmi 2025 

a 2050 ide v podstate o stagnáciu až mierny pokles – 3,3 %.  

• Ak by sme zohľadnili demografický vývoj predpokladaný pre časové horizonty 2030, 2040 

a 2050 budú vďaka poklesu počtu obyvateľov nižšie nároky na komunikačnú sieť TSK.  

• Záver: odporúčame pre všetky časové horizonty použiť vývoj demografie roku 

2025, variant stredný. 

3. Rozvoj územia a komunikačnej siete  

Rozvoj územia a komunikačnej siete je pre každý rok navrhnutý podľa zadania v troch variantoch 

nulový – naivný – maximalistický, t. j. DO nothing – BAU – DO ALL. 

Rok 2025  

• nulový – nepostaví sa nič 

• naivný – iba infraštruktúrne zámery, ktoré majú v súčasnom stave stavebné povolenie 

• maximalistický – naplnený územný plán kraja, prípadne obcí a miest (infraštruktúra 

v návrhu) 

Rok 2030 

• nulový – nepostaví sa nič 

• naivný – naplnený územný plán (maximalistický 2025) – infraštruktúra v návrhu  

• maximalistický – naplnený územný plán a územné rezervy (infraštruktúra v návrhu a 

rezerve) 

2040 

• nulový – nepostaví sa nič  

• naivný – naplnený územný plán  a územné rezervy – plochy v návrhu a rezerve (2030 

maximalistický) 

• maximalistický – 2030 optimistický + ďalšie možné zámery   

2050  

• nulový – nepostaví sa nič 

• naivný – naivný 2040 

• maximalistický – maximalistický 2040 
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Zahrnutie infraštruktúrnych stavieb do časových horizontov vychádza zo zásobníka projektov, 

kde sú pre jednotlivé časové horizonty navrhnuté realizácie stavieb.  

Z uvedených troch okruhov premenných je vytvorená výsledná tabuľka nevyhnutných výpočtov 

štvorstupňového modelu mesta. Tretí okruh premenných a teda „tretí rozmer“ tabuľky je 

uvedený priamo v hlavných poliach. 

 Nevyhnutné výpočty štvorstupňového modelu kraja pre PUM TSK 

 Rozvoj územia a komunikačné siete 

 DO nothing BAU DO-ALL 

H
o

ri
zo

n
ty

 2025 Stredný 2025 Stredný 2025 Stredný 2025 

2030 Stredný 2025 Stredný 2025 Stredný 2025 

2040 Stredný 2025 Stredný 2025 Stredný 2025 

2050 Stredný 2025 Stredný 2025 Stredný 2025 
Zdroj: AF-CITYPLAN, s.r.o. 

V rámci PUM TSK je vhodné urobiť týchto 12 výpočtov. 
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4 SWOT ANALÝZA  

V nasledujúcich tabuľkách je vykonané zhrnutie analytickej časti pomocou SWOT analýzy. SWOT 

analýza je metóda, pomocou ktorej je možné identifikovať silné (ang: Strengths) a slabé (ang: 

Weaknesses) stránky, príležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats). S pomocou 

SWOT analýzy bolo možné komplexne vyhodnotiť fungovanie kraja, nájsť problémy alebo nové 

možnosti riešenia. Je súčasťou strategického (dlhodobého) plánovania. 

SWOT analýza v PUM TSK rozdelená na nasledujúce časti (pozri nasledujúce tabuľky): 

• Cyklistickú dopravu 

• Pešiu dopravu 

• IAD 

• VHD 

• Vplyv na životné prostredie 

• Bezpečnosť 

• Dopyt po mobilite 

Zo SWOT analýzy ako celku vyplýva potreba zmeniť dopravné správanie obyvateľov TSK. Je 

potreba v návrhovej časti tvrdými a mäkkými opatreniami meniť podiel prepravnej práce 

v prospech udržateľných druhov dopráv (cyklo, pešia, VHD/MHD). Ako základný je potrebné 

riešiť IDS v nadväznosti na Žilinský a Banskobystrický kraj vrátane propagácie, prioritizácie 

a ekokologizácie VHD. Je potrebné podporovať pešiu a cyklistikú dopravu stavbou kvalitnej 

infraštruktúry spojenou s osvetovými kampaňami na ich podporu. Ďalej je nemenej dôležité 

zaviesť účinnú politiku rezidentného parkovania vrátane záchytných parkovísk, ktorá zaistí, aby 

na vzdialenosti do 10 km obyvatelia kraja využívali udržateľné druhy dopravy. Pre zlepšenie 

životného prostredia a verejného zdravia je potrebné odviesť tranzitnú dopravu mimo 

zastavaných území miest. Z toho vyplýva potreba dostavania komunikácií s väzbou na 

nadradenú sieť vrátane zberných. Dôraz je potrebné klásť aj na bezpečnosť a zníženie 

nehodovosti. 
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 SWOT analýza – Cyklistická doprava 

silné stránky  slabé stránky  

Verejný záujem o cyklodopravu na území Trenčianskeho kraja – 
v kraji, mestách, obciach, združeniach miest a obcí, občianskych 
združeniach aj u jednotlivcov 

V súčasnosti veľmi nízka hustota cyklodopravných trás v rámci kraja 

Schválené programovacie dokumenty operačných programov EÚ na 
obdobie 2014 – 2020 na podporu cyklodopravy (najmä IROP). 

Záujem o cyklodopravu na rôznych úrovniach je často formálny a skutočná 
inštitucionálna podpora je nepostačujúca. 

Cyklistická doprava – súčasť regionálnej integrovanej územnej 
stratégie (RIUS) pre čerpanie finančných zdrojov na cyklodopravu 
z IROP. 

Nepostačujúca legislatíva štátu v oblasti realizácie infraštrukturálnych cykloprojektov, 
najmä v oblasti pozemkov 

Novovybudované cyklodopravné trasy oddelené od automobilovej 
dopravy 

Neplnenie štátnej stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky – najmä finančného 
mechanizmu 

Ďalšie rozpracované projekty trás oddelených od automobilovej 
dopravy 

Veľmi nízky podiel cyklodopravy na deľbe prepravnej práce 

Pripravené projekty v rámci pokračovania Vážskej cyklomagistrály Nespojitosť mestských aj medzimestských sietí cyklodopravných trás  
Rovinatý terén pozdĺž rieky Váh, Vlára, Nitra Mestám chýba na dopravných prestupných uzloch Bike&Ride 

Po vybudovaní súčasných rozpracovaných projektov vznikne 
cyklodopravná trasa prepájajúca všetky mestá ležiace pri rieke Váh 

Doposiaľ v obmedzenej miere realizované infraštruktúrne opatrenia na podporu 
cyklodopravy v mestách a obciach (cyklistické cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, 
zóny s upokojenou dopravou a pod.). 

Vytvorenie odborného cezhraničného Cyklotímu Euroregiónu Bílé-
Biele Karpaty (ER BBK) a jeho pracovné stretnutia na prípravu 
spoločných cykloprojektov a programov do programu cezhraničnej 
spolupráce. 

Obrovská intenzita automobilovej dopravy a kamiónov na cestách I., II. a niektorých 
cestách III. triedy 

Vytvorenie pozície krajského cyklokoordinátora 
Nedostatočná spolupráca medzi mestami, obcami a TSK v oblasti rozvoja 
cyklodopravy. 

Šetrnosť k životnému prostrediu Absencia štatistických vstupných údajov na úrovni miest a obcí v oblasti cyklodopravy 
Zdravší životný štýl Často zložité majetkovo-právne vzťahy 
Zjednodušená preprava bicyklov vo vlakoch Nedostatok financií 

  
Nedostatok priestoru pre budovanie cyklistických chodníkov a zariadení v intravilánoch 
miest, ako aj priľahlých pozemkov pri cestách II. a III. triedy 

  Málo projektov na úrovni miest a obcí pripravených na realizáciu. 
  Slabá propagácia 

  
Neprepojenosť Vážskej cyklomagistrály s dopravným terminálom všetkých módov 
dopravy (vrátane zastávok verejnej osobnej dopravy) a jej ďalším napojením na 
systém preferencie cyklodopravy v mestách. 
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príležitosti  hrozby 

Veľké ambície a snaha v celom kraji cyklodopravnú infraštruktúru 
zlepšiť 

Nedostatok finančných prostriedkov na budovanie nových trás a spojitého systému, 
prípadne na jeho údržbu 

Dobudovanie Vážskej cyklomagistrály Zle investované a nesprávne využité získané finančné prostriedky 
Nutnosť vzájomne prepojiť aj mestá a obce položené mimo tohto 
koridoru 

Majetkové problémy pri plánovaní a výstavbe nových chodníkov – získanie príslušných 
pozemkov 

Dobudovanie spojitej siete cyklotrás, rýchlych, priamych a 
bezpečných spojení 

Zložitý a komplikovaný proces spracovávania a vyhodnocovania cykloprojektov 

Podporenie plynulosti cyklodopravy a prednostné vyriešenie 
problematických pohybov v križovatkách na hlavných trasách 

Vysoká intenzita automobilovej dopravy v mestách, obciach a na existujúcej cestnej 
sieti II. a III. triedy. 

Prioritné riešenie samostatných cyklochodníkov s integrovaným 
zapojením od väčších miest do okolitých sídiel – vo vzdialenostiach 
do 20 km, ktoré by boli využívané tak na cyklodopravu, ako aj na 
cykloturistiku 

Strach ľudí z odcudzenia bicykla pri jeho odstavení 

Vybudovanie cyklotrás na zrušených železničných tratiach 
Nedostatok finančných prostriedkov pre podporu informovanosti verejnosti o ponuke 
cyklistickej infraštruktúry. 

S rozvíjajúcou sa cyklistickou infraštruktúrou bude rásť podiel 
cyklodopravy na deľbe prepravnej práce 

 

Vybudovanie dostatočného počtu parkovacích miest pre cyklistov v 
mestách, tzn. zvýšenie atraktivity pre jazdy s cieľom v centrálnej 
oblasti 

  

Zvýšenie bezpečnosti cyklistov v cestnej premávke   
Integrácia cyklodopravy s inými formami dopravy, najmä verejnej   
Zapojenie odborníkov do projektov cyklistickej dopravy v oblasti 
plánovania a realizácie   

Kvalitné prieskumy a sčítania cyklistov v miestach bez cyklistickej 
infraštruktúry   

Rozšírenie počtu a frekvencie cyklobusov a cyklovlakov v rámci TSK   
Nové programovacie obdobie, čerpanie finančných prostriedkov v 
rokoch 2017 – 2022 z operačných programov EÚ podporujúcich 
cyklodopravu a cykloturistiku 

  

Generel cyklistickej dopravy pre jednotlivé mestá v TSK    
Cyklodopravu riešiť v rámci mikroregiónov   
Rozvoj bikesharing   
Zavedenie cyklovlakov   
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 SWOT analýza – Pešia doprava 

silné stránky  slabé stránky  
Dostatok turistických trás  Chýbajúce chodníky v obciach a mestách 
Šetrnosť k životnému prostrediu Zlé riešenie priechodov pre chodcov 
Ekonomická výhodnosť chôdze a jej prospešnosť na zdravie pre jedincov Pohyb chodcov na cyklochodníkoch 
Možnosti prekonania prírodných a technických bariér vo viacerých miestach 
než ostatní účastníci prevádzky Chýbajúce bezbariérové úpravy 

Existujúce pešie zóny v mestách Chýbajúce značenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

Jednoduchý spôsob dopravy na krátke vzdialenosti, napr. nie je potrebné 
hľadať parkovacie miesto 

Chýbajúci mestský mobiliár – lavičky, prístrešky, informačné tabule, 
odpadkové koše, bezbariérové verejné toalety v mieste východísk ciest 
(zastávky VHD, parkoviská) 

Stretávanie okoloidúcich, miestnych spoluobčanov – druh pasívnej 
komunikácie s okolím 

Stav niektorých chodníkov a peších cestičiek nie je úplne vyhovujúci a 
neprispieva k plynulosti pešej dopravy (architektonické, terénne a ďalšie 
bariéry v podobe parkujúcich áut, zlý stavebný stav), nekvalitné vyhotovenie 
nových dlažieb v centre mesta 

  Chýba účinný spôsob vzdelávania chodcov v oblasti bezpečnosti (správanie a 
viditeľnosť chodcov) 

  Pomalosť chôdze a pohodlnosť ľudí, konkurencia ostatných dopravných 
prostriedkov 

príležitosti  hrozby 
Prepojenie obcí v blízkosti do 5 km komunikáciou pre chodcov Ohrozenie chodcov pozdĺž hlavných ciest bez chodníkov. 

Rozširovať/Utvárať v mestách pešie zóny Agresívna jazda ostatných účastníkov premávky (IAD, cyklisti) ohrozujúca 
bezpečnosť chodcov 

Začiatky turistických trás na konečných staniciach MHD 
Malý ohľad na pešiu dopravu pri návrhu organizácie dopravy, 
uprednostňovanie motorovej dopravy na úkor chodcov 

Ekonomická výhodnosť chôdze a jej prospešnosť na zdravie pre jedincov Znižovanie komfortu a bezpečnosti chodcov na chodníkoch v dôsledku 
parkovania motorových vozidiel 

Zlepšenie mestského mobiliára Nedostatok financií na dostatočné zatraktívnenie peších trás a údržbu 
mobiliára 

Zavádzanie zón 30 v rezidenčných mestských oblastiach, zatraktívňovanie 
týchto oblastí pre pohyb peších 

Rastúca dochádzková vzdialenosť škôlok a škôl – doprava detí do škôl a 
škôlok autami obmedzuje možnosť ich prirodzeného pohybu 

Účinná osveta zameraná na zásady bezpečného správania a viditeľnosti 
chodcov 

  

Odstraňovanie nebezpečných miest pre chodcov – samostatné pešie trasy   
Rekonštrukcia súčasných nebezpečných priechodov pre chodcov   
Plošná motivácia na využívanie peších ciest zvýšením atraktivity trás   
Zvyšovanie povedomia verejnosti o prospešnosti každodennej chôdze na 
zdravie   
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 SWOT analýza – Individuálna automobilová doprava 

silné stránky  slabé stránky  
Dokončená diaľnica D1 v kraji. Nedostavaná rýchlostná cesta R2 vo väčšine plánovanej dĺžky. 
Vedenie tranzitnej dopravy mimo centier väčšiny väčších miest 
a obcí. Chýbajúce obchvaty na ceste I/64 (Partizánske, Nováky, Prievidza). 

Takmer výlučne mimoúrovňové priecestia s koridorovou železničnou 
traťou č. 120. Kongescie, predovšetkým vo väčších mestách (Trenčín, Prievidza) 

  Čistenie komunikácií – letné, blokové, zimné 
  Absencia záchytných parkovísk P + R 
  Údržba ciest 

  Vedenie tranzitnej dopravy (vrátane nákladnej) cez zastavané územia miest 

príležitosti  hrozby 

Dostavba rýchlostných ciest R2 a R6. Nárast individuálnej automobilovej dopravy a následnej kongescie. 

Výstavba obchvatov miest (napr. cesta I/64, Ilava – II/574) Významná koncentrácia dopravy do koridoru pri rieke Váh, hrozba potreby nákladného 
rozšírenia diaľnice D1. 

Plán zimného a letného čistenia komunikácií Zvyšovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy v dôsledku suburbanizácie 

Rozvoj systémov P + R, K + R, P + G Neochota vodičov platiť za parkovanie 
Podpora pre carpooling (spolujazda)   
Podpora pre carsharing (zdieľanie vozidiel)   
Rekonštrukcia ciest   

  



 

- 155 - 

  

 SWOT analýza – Verejná doprava 

silné stránky  slabé stránky  
Nízky priemerný vek autobusov, klimatizácia väčšiny autobusov. Neexistencia celokrajského integrovaného dopravného systému. 
Prevažne dokončená modernizácia hlavnej trate č. 120. Zastaraná železničná infraštruktúra okrem trate č. 120 + nízka rýchlosť. 
Obsluha všetkých obcí v TSK, a to v prevažnej miere aj počas víkendu. Nízky podiel bezbariérových autobusov v PAD. 
Nasadenie modernizovaných železničných vozidiel a jednotiek. Žiadne vozidlá s alternatívnym pohonom okrem MHD Prievidza. 

Kapacitné možnosti železničnej dopravy 
Duplicitná premávka železničných a autobusových spojov predovšetkým pri trati č. 
120 

  Nízky rozsah dopravného výkonu na niektorých regionálnych tratiach 
  Nedostatočná ponuka cezhraničných spojení. 

  Nestabilný cestovný poriadok z dôvodu dlhotrvajúcej modernizácia trate č. 120 s 
vplyvom aj na prípoje PAD 

  
Absencia informačných systémov pre cestujúcu verejnosť na jednotlivých 
zastávkach verejnej osobnej autobusovej dopravy 

príležitosti  hrozby 
Zavedenie integrovaného dopravného systému. Vysoké investície do obnovy železných tratí 
Obmedzenie alebo zrušenie súbehov autobusov so železničnou traťou č. 
120 a posilnenie autobusovej dopravy aj v mimošpičkových obdobiach. 

Výrazne klesajúci trend počtu cestujúcich v PAD – zvyšovanie potreby dotácií. 

Zlepšenie informovanosti cestujúcich vo verejnej doprave 
Rozdielny systém zliav v železničnej a autobusovej doprave – riziko pre funkčnosť 
integrovaného dopravného systému 

Zvýšenie počtu nadväzností medzi spojmi, skrátenie časov čakania pri 
prestupoch Poruchovosť vozidiel vo verejnej doprave.  

Zavádzanie alebo rozširovanie ekologických palív a pohonov vozidiel 
verejnej dopravy (vozidlá s rekuperáciou) 

Obmedzená dostupnosť železničnej infraštruktúry v niektorých obciach 

Zavádzanie preferencie MHD v križovatkách Obmedzené možnosti financovania železničnej dopravy zo strany MDV SR 
Rozvíjať bezbariérovú verejnú hromadnú dopravu   
Rozvoj železničnej infraštruktúry v kontexte celoúzemnej pôsobnosti a 
prepojenia všetkých krajských miest spoľahlivou a rýchlou verejnou 
dopravou.  

  

Modernizácia žel. infraštruktúry na regionálnych tratiach.    
Budovanie prestupných terminálov.   
Obnova železničnej osobnej dopravy na uzavretých železničných tratiach 
formou turistickej sezónnej dopravy 

  

Zavedenie taktového vlakového spojenia zo smerov Myjava-Trenčín, 
Prievidza Bánovce nad Bebravou – Trenčín so snahou odstránenia 
súbehov autobusovej dopravy 
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 SWOT analýza – Bezpečnosť dopravy 

silné stránky  slabé stránky  
Stagnujúci celkový počet nehôd Vzrastajúci trend počtu dopravných nehôd s následkami na zdraví  

Bezpečnosť železničnej dopravy 
Počty vážnych následkov (ťažké zranenia a úmrtia v dôsledku dopravných nehôd) 
stúpajú 

príležitosti  hrozby 

Zníženie počtu zranení a úmrtí v dôsledku dopravných nehôd Nutnosť osvety aj perzekúcií – riziko v negatívnom vnímaní verejnosti 

Zníženie hmotných škôd v dôsledku dopravných nehôd Bez spolupráce účastníkov dopravnej premávky nedôjde k zlepšeniu 

Zlepšenie podmienok pre peších a cyklistov Pri nečinnosti nedôjde k znižovaniu počtu dopravných nehôd a následkov 

Zlepšenie podmienok pre verejnú hromadnú dopravu 
Agresivita vodičov a nedostatočný postih pri porušovaní dopravných pravidiel na 
miestach spoločnej jazdy s cyklistami, celková hrozba nebezpečenstva na 
spoločných úsekoch s automobilovou dopravou 

Podpora všetkých druhov opatrení na zaistenie bezpečnosti účastníkov 
dopravy, najmä chodcov a cyklistov   
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 SWOT analýza – Vplyv na životné prostredie 

silné stránky  slabé stránky  

Atraktívne mesto s množstvom príležitostí pre prácu, štúdium aj 

rekreáciu Doprava je záťažou pre životné prostredie 

 
Nedostatočná parkovacia kapacita 

  Hluk a znečistenie ovzdušia z narastajúcej automobilovej dopravy 

  
Znečistenie ovzdušia jemnými časticami negatívne pôsobí na zdravie 

obyvateľstva 
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príležitosti  hrozby 
Vylúčenie tranzitnej dopravy zo stredu miest a tým zmiernenie zaťaženia 

emisiami a hlukom na obyvateľov mesta 
Vplyv na verejné zdravie 

Podpora rozvoja ekologických foriem dopravy Neriadená suburbanizácia s absenciou riešenia infraštruktúry 

Využitie brownfields Zvyšovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy v dôsledku suburbanizácie 

Ekologická hromadná doprava – vzhľadom na súčasnú zlú situáciu znečistenia 

ovzdušia (Púchov, Prievidza a pod.)  elektrobusov, autobusov na LNG a CNG. 
Negatívne vplyvy výstavby novej infraštruktúry na prírodu a krajinný ráz 

Zníženie záťaže obyvateľov hlukom a emisiami v dôsledku vyriešenia 

problémových miest v dopravnej infraštruktúre (zvýšenie celkovej efektivity a 

plynulosti dopravy), modernizáciou a zlepšením technických parametrov 

dopravných ciest a odvedením časti dopravnej záťaže mimo centier miest 

Záber plôch poľnohospodárskej a lesnej pôdy pri výstavbe nových infraštruktúrnych 

prvkov 

Zníženie intenzít dopravy prevedením mimo zastaveného územia bude mať 

pozitívndopad na životné prostredie v mestách (hlučnosť od dopravy, emisie) 

Lokálne zvýšenie záťaže obyvateľov hlukom a emisiami v okolí nových dopravných 

trás a stavieb  

Vývoj nových a účinných technológií na elimináciu znečistenia vôd v oblasti 

dopravnej infraštruktúry 

Stupňovanie dopadov znečistenia životného prostredia na zdravotný stav obyvateľov 

v dôsledku zvyšovania podielu automobilovej dopravy – hluk, imisie, sekundárna 

prašnosť z dopravy 

Možnosť znížiť vhodnými opatreniami dopad klimatických zmien (vodozádržné 

opatrenia v blízkosti ciest, výsadba vhodnej zelene...) 

Znečistenie povrchových a podzemných vôd z prevádzky dopravy na komunikačnej 

sieti 

Opatrenia zabraňujúce strety zvery s dopravou (zábrany pre obojživelníkov, 

zelené mosty...) Možný zásah do lokalít NATURA 2000 

  Zásah do zraniteľných oblastí 

  Negatívny vplyv na klimatické pomery nárastom spevnených plôch 

  

Zníženie biodiverzity, mortalita živočíchov pri prevádzke na komunikáciách, zásah do 

migračných trás 

  Odstraňovanie stromov popri cestách bez náhrady 

  

Strety zvery s dopravou – nerešpektovanie ťahov migrujúcich zvierat (obojživelníky, 

poľovná zver...) 
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 SWOT analýza – Dopyt po mobilite 

silné stránky  slabé stránky  

Koridory pozdĺž riek 
Prímestská zástavba sídel v spádovej oblasti miest generuje významnú 
individuálnu dopravu 

Atraktívny kraj s množstvom príležitostí pre prácu, štúdium aj rekreáciu 
Zvýšená intenzita automobilovej dopravy v centrách miest v dôsledku 
komercionalizácie a rozvoja služieb 

Atraktívny turistický cieľ   
Úbytok obyvateľov   

príležitosti  hrozby 
Prehlbovanie národných a regionálnych väzieb Neriadená suburbanizácia s absenciou riešenia infraštruktúry 

Zvýšenie atraktivity kraja z hľadiska cestovného ruchu 
Starnutie populácie, zvyšovanie podielu osôb so zdravotným či iným obmedzením 
(napr. nižšia pohyblivosť v dôsledku vysokého veku) – zmena dopytu po mobilite 

Podpora rozvoja ekologických foriem dopravy Komplikácia realizácie zásadných dopravných stavieb – predlžovanie času ich 
sprevádzkovania 

Obmedzenie suburbanizácie Nedokončenie zámerov investičných akcií pre udržateľné druhy dopravy – zníženie 
motivácie obyvateľov pre využívanie týchto spôsobov prepravy 

Budovanie dostatočnej informovanosti a povedomia – tolerancia, porozumenie 
a nadšenie verejnosti pomocou kampaní, školení, seminárov a jednoduchej 
dostupnosti informácií   
Pomocou kampaní a osvetových akcií zmeniť myslenie obyvateľov pri voľbe 
dopravného prostriedku na cestu   
Transformácia oblasti Hornej Nitry   
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