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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

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.  

1.1 TERMÍNY A ROZSAH ZBERU DÁT 

Zber dát v teréne bol zahájený 17. 10. 2018. Súbežne prebiehali rôzne typy 

prieskumov, posledné dáta boli v teréne získané 29. 11. 2018. Sčítané boli vždy iba 

v bežných pracovných dňoch (utorok, streda, štvrtok). Termíny boli koordinované 

s Políciou, ktorá poskytla súčinnosť pri smerovom prieskume automobilovej dopravy 

na hraniciach mesta. Všetky prieskumy boli realizované v súlade so schválenou 

metodikou prieskumu.  

Časový rozsah zberu dát bol definovaný v zadaní. Základné časové obdobie bolo od 

5:00 do 21:00. V niektorých prípadoch bol zber dát upravený podľa dohody so 

zadávateľom, prípadne podľa možností Polície SR.  

1.2 POSTUP SPRACOVANIA DÁT 

Po realizovanom zbere dát v teréne nasledovala fáza digitalizácie dát. V priebehu 

digitalizácie prebieha prvá fáza kontrol úplnosti a správnosti získaných dát. V tejto 

fáze môžu byť niektoré nekompletné údaje z ďalšieho vyhodnotenia vyradené (Jedná 

sa najmä o anketový prieskum vodičov a cestujúcich).  

Výsledkom digitalizácie bude niekoľko databáz získaných dát, ktoré budú doplnené 

o potrebné číselníky a ktoré budú slúžiť k tvorbe konkrétnych výstupov. Tieto 

databázy budú predané zadávateľovi ako súčasť konečného vyhodnotenia dopravných 

prieskumov. Výnimku tvorí prieskum EČ vozidiel, kde bude po spárovaní dát 

realizovaná anonymizácia EČV.  
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2 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA NA HRANICIACH KRAJA 

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o počtoch vozidiel prechádzajúcich 

hranice kraja a podrobných informácií o osobách v nich. 

2.1 PRIESKUM INTENZÍT 

Na vybraných komunikáciách prekračujúcich hranice kraja bolo vykonané sčítanie 

intenzít s rozlíšením smeru jazdy a kategórie vozidiel. Zber dát bol vykonaný priamym 

manuálnym sčítaním. Na každej komunikácii bolo sčítanie intenzít realizované 

v rozsahu od 5:00 do 21:00 v jednom bežnom pracovnom dni (utorok, streda, 

štvrtok).  

Prieskum bol vykonaný v 24 lokalitách. Zoznam sledovaných komunikácií, ktoré 

prekračujú hranice kraja je uvedený v nasledujúcej tabuľke a mape. V tabuľke sú 

uvedené konkrétne termíny sčítania intenzít.  

 

Tabuľka 1: Sledované komunikácie prekračujúce hranice kraja 

číslo číslo komunikácie približné miesto 
termín 
sčítania 

1 II/500 Chodúrovci - Javorec 22.11.2018 

2 II/581 Malejov 15.11.2018 

3 II/501 Hradište pod Vrátnom  28.11.2018 

4 II/499 Lajdovci 18.10.2018 

5 II/504 Očkov 17.10.2018 

6 D1 Piešťany - Horná Streda 22.11.2018 

7 I/61 Horná Streda 25.10.2018 

8 II/507 Lúka 20.11.2018 

9 I/64 Nadlice 29.11.2018 

10 II/593 Baštín 27.11.2018 

11 II/511 Veľké Uherce  22.11.2018 

12 II/512 Cerová 29.11.2018 

13 I/9 Nová Lehota 27.11.2018 

14 II/519 Vyšehradné 20.11.2018 

15 I/64 Fačkovské sedlo 28.11.2018 

16 II/517 Domaniža 22.11.2018 

17 I/61 Plevník 27.11.2018 

18 D1 Považská Bystrica - Bytča 14.11.2018 

19 II/507 Podvažie 28.11.2018 

20 I/49 Strelenka 29.11.2018 

21 I/57 Horné Srnie - hranice ČR 29.11.2018 
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číslo číslo komunikácie približné miesto 
termín 
sčítania 

22 I/9 hraniční přechod 28.11.2018 

23 I/54 Moravské Lieskové 29.11.2018 

24 II/500 Myjava, križ. - hranice ČR 20.11.2018 

 

Obrázok  1: Miesta sčítania intenzít a anketa vodičov 

 

 

Pri sčítaní boli rozlišované obvyklé kategórie vozidiel, sčítači mali k dispozícii 

prehľadnú kartu skladby dopravného prúdu, ktorá uľahčuje klasifikáciu vozidiel do 

jednotlivých kategórií. Sčítačům bol poskytnutý podrobný opis kategorizácie vozidiel, 

ktorý je uvedený v samostatnej prílohe.  
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Obrázok  2: Karta skladby dopravného prúdu 
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2.2 SMEROVÝ ANKETOVÝ PRIESKUM 

Smerový anketový prieskum umožňuje získať podrobné informácie o osobách 

prekračujúcich hranice kraja v automobiloch. Cieľom prieskumu je zistenie najmä 

zdroje, ciele a účely cesty. Realizácia prieskumu je podmienená aktívnou spoluprácou 

Polície SR. Po rade jednaní a vďaka aktívnemu prístupu odborných pracovníkov 

zadávateľa sa podarilo spoluprácu Polície zaistiť. Zadanie predpokladalo realizáciu 

prieskumu na 33 komunikáciách prekračujúcich hranice kraja v oboch smeroch 

v rozsahu 5:00 – 21:00. Po jednaní o možnostiach Polície bolo rozhodnuté 

o obmedzení rozsahu prieskumu, ktorý umožní jeho realizáciu a pri ktorom budú 

získané dáta v dostatočnom rozsahu.  

Prieskum bol vykonaný na 23 vybraných komunikáciách. Výber komunikácii bol 

vykonaný s ohľadom na možnosť realizácie prieskumu (na diaľniciach nie je možné 

prieskum realizovať) a podľa charakteru komunikácie. Časový rozsah prieskumu bol 

obmedzený podľa možností Polície, skutočný zber dát prebiehal v rozsahu cca 8:00 - 

17:30. Prieskum prebiehal vždy v jednom smere.  

Na všetkých komunikáciách bol prieskum vykonaný za asistencie Polície v jednom 

pracovnom dni v termíne 17. 10 - 29. 11. 2018. V nasledujúcej tabuľke a mape sú 

vyznačené komunikácie, na ktorých prieskum prebehol vrátane konkrétnych termínov. 

V tabuľke je zároveň uvedený približný počet získaných odpovedí.  

Tabuľka 2: Termíny anketového prieskumu automobilovej dopravy 

číslo 
číslo 

komunikácie 
približné miesto 

termín 
dopytovania 

rozsah 
zberu dát 

(hod) 

2 II/581 Malejov 15.11.2018 7-17 

4 II/499 Lajdovci 18.10.2018 9-19 

5 II/504 Ostrov - Očkov 17.10.2018 9-19 

7 I/61 Piešťany 25.10.2018 8-19 

8 II/507 Lúka 20.11.2018 8-17 

10 II/593 Baštín 27.11.2018 8-17 

11 II/511 Veľké Uherce 22.11.2018 8-16 

13 I/9 Nová Lehota 27.11.2018 8-17 

14 II/519 Vyšehradné 20.11.2018 8-16 

15 I/64 Fačkovské sedlo  28.11.2018 8-16 

16 II/517 Domaniža 22.11.2018 8-17 

17 I/61 Plevník 27.11.2018 7-16 

19 II/507 Podvažie  28.11.2018 8-16 

20 I/49 Strelenka 29.11.2018 8-16 

22 I/9 Trenčín hraničný prechod 28.11.2018 7-16 

23 I/54 Moravské Lieskové 29.11.2018 8-17 
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Mapa s vyznačenými miestami ankety vodičov je uvedená v predchádzajúcej kapitole.  

Anketári vyplňovali dotazník, ktorý bol zostavený podľa skúseností zadávateľa, aby 

umožňoval efektívne zaznamenanie všetkých potrebných údajov. Dotazník bol určený 

len pre automobilovú dopravu.  
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Obrázok  3: Dotazník pre zaznamenanie odpovedí vodičov 
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3 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA HRANICIACH KRAJA 

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o osobách prekračujúcich hranice kraja 

v autobusoch. Výsledkom prieskumu je počet osôb prekračujúcich hranice kraja 

a detailní informácie o zdrojoch, cieľoch a účeloch ciest týchto osôb.  

3.1 PRIESKUM POČTU OSÔB 

Hranicu kraja prekračuje v jednom dni približne 715 spojov. Počet spojov sa počas 

bežných pracovných dní mierne líši. Odlišnosti sú u diaľkových autobusov.  

Vďaka intenzívnej spolupráci pracovníkov zadávateľa bola spracovateľovi prieskumov 

poskytnutá podrobné dáta o predaných lístkoch v jednotlivých spojoch v autobusovej 

doprave objednávané Trenčianskym samosprávnym krajom. Obdobná dáta bola 

poskytnutá aj pre spoje objednávaná Trnavským samosprávnym krajom. 

Z celkového počtu 715 spojov prekonávajúcich hranice kraja udelil Trenčiansky kraj 

licenciu pre 307 spojov (SAD Prievidza a.s. 173, SAD Trenčín a.s. 134), Trnavský kraj 

172 spojov (ARRIVA Trnava, a.s. 166, SKAND Skalica, spol. s r.o. 6).  

Podrobné dáta sú teda dostupné pre 479 spojov. Zvyšných cca 236 spojov sú 

prevažne diaľkové autobusy, ktoré boli zachytené pri sčítaní v teréne.  

Vzhľadom na rozsah poskytnutých dát bolo sčítanie počtu osôb v autobusoch 

sústredené do autobusových staníc s diaľkovou dopravou a ďalej do zastávok a staníc, 

ktoré obsluhujú dopravcovi, od ktorých nebola poskytnutá podrobné dáta o 

prepravených osobách. 

Prieskum bol vykonaný v období od 14.11.2018 do 29.11.2018 v rozsahu 5:00-21:00 

hodín na týchto zastávkach:  

 

Tabuľka 3: Termíny prieskumu počtu osôb v autobusovej doprave 

stanica, zastávka termín sčítania 

Trenčín,,aut.st. 21.11.2018 

Partizánske,,AS 22.11.2018 

Krušovce,,ZŠ 22.11.2018 

Topoľčany,,AS 22.11.2018 

Handlová,,centrum 21.11.2018 

Žiar n.Hronom,,aut.st. 21.11.2018 

Prievidza,,aut.st. 20.11.2018 

Nitrianske Pravno,,Dlhá ul. 22.11.2018 
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stanica, zastávka termín sčítania 

Plevník-Drienové,,Jednota 14.11.2018 

Maršová-Rašov,,Jednota 20.11.2018 

Bytča,Mikšová,Hydrocentrála rázc. 22.11.2018 

Piešťany,,AS 21.11.2018 

Piešťany,,Vajanského nám. 29.11.2018 

Trnava,,AS 15.11.2018 

 

Na vymenovaných zastávkach bol vo vybraných autobusoch (prekračujúcich hranice 

kraja) sčítaný počet nastupujúcich a vystupujúcich osôb a tiež počet osôb vo vozidle 

po odjazde autobusu zo zastávky. Pokiaľ autobus na danej zastávke nezastavil, bol 

počet osôb vo vozidle odhadnutý.  

Pre každú zastávku bol vytvorený formulár obsahujúci konkrétne údaje z cestovných 

poriadkov, tak aby mal sčítač dostupné všetky potrebné informácie ešte pred 

príjazdom/odjazdom autobusu. Vo formulári bolo uvedené číslo linky, odjazdové 

stanie, dopravca, konečná stanica, čas príjazdu a čas odjazdu spoju. Sčítači tak 

priraďovali zistené hodnoty konkrétnym spojom.  

 



 

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY TRENČIANSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  – DOPRAVNÉ PRIESKUMY – ukončenie zberu dát 

13 

Obrázok  4: Vzor formulára pre sčítanie počtu osôb v autobusoch 
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3.2 SMEROVÝ ANKETOVÝ PRIESKUM 

Na vybraných autobusových zastávkach realizovali anketu vyškolený anketári 

cestujúcich čakajúcich na autobus. Cestujúci boli oslovení pri čakaní na autobus.  

Prieskum bol vykonaný v období od 14. 11. 2018 do 29. 11. 2018 v rozsahu 5:00-

21:00 hodín na týchto zastávkach: 

Na ostatných zastávkach je veľmi malý obrat cestujúcich, preto na nich nie je 

efektívne vykonávať anketový prieskum.  

Anketári vyplňovali dotazník, ktorý bol zostavený podľa skúseností zadávateľa, aby 

umožňoval efektívne zaznamenanie všetkých potrebných údajov. Dotazník bol 

spoločný pre železničnú a autobusovú dopravu. Anketárom boli poskytnuté podrobné 

pokyny, ktoré sú uvedené v samostatnej prílohe.  

Tabuľka 4: Termíny anketového prieskumu v autobusovej doprave 

stanica, zastávka termín sčítania 

Trenčín,,aut.st. 22.11.2018 

Partizánske,,AS 22.11.2018 

Topoľčany,,AS 29.11.2018 

Handlová,,centrum 29.11.2018 

Žiar n.Hronom,,aut.st. 21.11.2018 

Prievidza,,aut.st. 20.11.2018 

Považ.Bystrica,,AS 29.11.2018 

Bytča,AS 14.11.2018 

Myjava,,aut.st. 29.11.2018 

Brezová p.Bradlom,,aut.st. 22.11.2018 

Piešťany,,AS 21.11.2018 

Nové Mesto n.V.,,žel.st. 29.11.2018 

Bánovce nad Bebravou,,AS 28.11.2018 

Senica, AS 22.11.2018 

Trnava,,AS 15.11.2018 
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Obrázok  5: Dotazník pre zaznamenanie odpovedí cestujúcich v hromadnej 
doprave 
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4 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA NA HRANICIACH KRAJA 

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o osobách prekračujúcich hranice kraja 

vo vlakoch. Výsledkom prieskumu je počet osôb prekračujúcich hranice kraja 

a detailné informácie o zdrojoch, cieľoch a účeloch ciest týchto osôb. 

4.1 PRIESKUM POČTU OSÔB 

Vďaka intenzívnej spolupráci pracovníkov zadávateľa bola spracovateľovi prieskumov 

poskytnutá podrobné dáta o počtoch nastupujúcich a vystupujúcich osôb v 

jednotlivých vlakoch na všetkých zastávkach na území kraja. Vzhľadom k úplnosti a 

podrobnosti dát poskytnutých ZSSK nebolo manuálne sčítanie počtu osôb v teréne 

vykonávané. 

4.2 SMEROVÝ ANKETOVÝ PRIESKUM 

Na vybraných zastávkach bol vykonaný anketový prieskum cestujúcich. Cestujúci boli 

oslovení pri čakaní na vlak, prípadne boli opýtaní priamo vo vlakoch. 

Prieskum bol vykonaný v období od 14. 11. 2018 do 29. 11. 2018 v rozsahu 5:00-

21:00 hodín na zastávkach a vo vlakoch uvedených v tabuľke: 

Tabuľka 5: Termíny anketového prieskumu v železničnej doprave 

stanica, zastávka termín sčítania 

Trenčín, vlaková stanica 20.11.2018 

Partizánske - Topoľčany 22.11.2018 

Handlová - Horná Štubňa 29.11.2018 

Považská Bystrica - Žilina 14.11.2018 

Piešťany - Nové Mesto - Trenčín 21.11.2018 

 

 

Anketári vyplňovali dotazník, ktorý bol zostavený podľa skúseností zadávateľa, aby 

umožňoval efektívne zaznamenanie všetkých potrebných údajov. Dotazník bol 

spoločný pre železničnú a autobusovú dopravu. Vzor dotazníku je vložený 

v predchádzajúcich kapitolách.  
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5 AUTOMATICKÉ SČÍTAČE DOPRAVY - DLHODOBÝ 

PRIESKUM 

Na území kraja boli umiestnené Automatické sčítače dopravy (ASD) v 6 lokalitách. Pre 

sčítanie boli použité detektory ASIM Dual Tech DT 351. Prístroje využívajú 

3 infračervené lúče, z prejazdu vozidla týmito infračervenými závorami odvodzujú 

rýchlosť vozidla a jeho dĺžku. Táto technológie plne vyhovuje zadaniu prieskumu. 

Výsledky poskytujú najmä dlhodobý prehlaď o intenzitách dopravy, ale tiež o rýchlosti 

vozidiel a umožňujú ich kategorizáciu podľa dĺžky vozidla. Prieskum bol vykonaný 

v termínu od 5. 11. 2018 do 2. 12. 2018.  

 

Tabuľka 6: Umiestenie ASD 

miesto číslo komunikácie 

Bošany II/593 

Dolné Vestenice I/9 

Nedožery - Brezany I/64 

Svinná I/9 

Nové Mesto nad Váhom I/61 

Plevník - Drienové I/61 
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Obrázok  6: Umiestenie ASD 
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6 SMEROVÝ PRIESKUM – ZÁZNAM EČ VOZIDIEL 

Cieľom smerového prieskumu vozidiel je zistenie hlavných trás prejazdov cez kraj 

a stanovenie podielu tranzitnej a zdrojovej dopravy. Pre tento účel bol prieskum 

prevedený na 20 profiloch, na ktorých bol v jednom dni vykonaný záznam 

evidenčných čísiel vozidiel (EČV) v obidvoch smeroch.  

Po spárovaní bude analyzovaný tranzit a zdrojová doprava voči týmto oblastiam. Budú 

stanovené hlavné trasy prejazdov vozidiel a ďalšie dôležité výstupy.  

Prieskum prebehol dne 21.11. 2018.  

 

Tabuľka 7: Profily pre záznam EČ vozidiel 

číslo miesto číslo komunikácie 

1 Bošany II/593 

2 Dolné Vestenice I/9 

3 Nedožery - Brežany I/64 

4 Žabokreky nad Nitrou I/64 

5 Veľké Úherce II/511 

6 Čereňany I/64 

7 Handlová I/9 

8 Jasenovo II/519 

9 Kľačno I/64 

10 Plevník - Drieňové I/61 

11 Lysá pod Makytou I/49 

12 Ladce I/61 

13 Trenčianska Teplá I/61 

14 Svinná I/9 

15 Drietomica I/9 

16 Nové Mesto nad Váhom I/61 

17 Bučkovec I/54 

18 Horná Streda I/61 

19 Podolie II/504 

20 Malejov II/581 
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Obrázok  7: Profily pre záznam EČ vozidiel 
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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

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. U každého typu prieskumu je uvedený časový i vecný rozsah 

prieskumu, jeho náplň i predpokladaný termín realizácie. Všetky prieskumy budú realizované 

v priebehu bežných pracovných dní (ut-štv). 

2 ROZDELENIE DOPRAVNÝCH PRIESKUMOV 

V tejto kapitole sú uvedené iba základné informácie k jednotlivým prieskumom, podrobnosti 

sú uvedené v samostatných kapitolách na nasledujúcich stranách.  

2.1 Automobilová doprava na hraniciach kraja 

Na komunikáciách, ktoré prekračujú hranice kraja bude vykonané sčítanie intenzít, pri ktorom 

budú rozlišované smery jazdy a kategórie vozidiel. Súčasťou tohto prieskumu bude tiež 

smerový prieskum, pri ktorom sú informácie získavané priamo od vodičov po ich zastavení 

policajtom. Tato časť prieskumu je podmienená aktívnou spoluprácou Polície.  

2.2 Autobusová doprava na hraniciach kraja 

Na vybraných autobusových staniciach a zastávkach bude vykonané sčítanie počtu osôb 

v autobusoch. Cieľom je získanie informácií o počtoch osôb, ktoré prechádzajú hranice kraja. 

Výber miest sčítania bude vykonaný na základe analýzy cestovných poriadkov všetkých 

autobusov, ktoré prechádzajú hranice kraja.  

Ďalej budú na vybraných autobusových staniciach a zastávkach vyplnené dotazníky 

s cestujúcimi.  

2.3 Železničná doprava na hraniciach kraja 

Na vybraných železničných staniciach a zastávkach bude vykonané sčítanie počtu osôb vo 

vlakoch. Cieľom je získanie informácií o počtoch osôb, ktoré prekračujú hranice kraja. Výber 

miest sčítania bude vykonaný na základe analýzy cestovných poriadkov všetkých vlakov, 

ktoré prechádzajú hranice kraja.  

Ďalej budú na vybraných železničných staniciach a zastávkach vyplnené dotazníky 

s cestujúcimi.  
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2.4 Prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD) 

Cieľom prieskumu je overenie obsadenosti na vybraných výrazne zaťažených úsekoch liniek 

verejnej osobnej dopravy.  

2.5 Automatické sčítače dopravy – dlhodobý prieskum 

Na vybraných profiloch na území kraja bude vykonané sčítanie dopravy. Na každom profile 

sa bude sčítať po dobu 4 týždňov. Výsledkom budú počty vozidiel s uvedením okamžitej 

rýchlosti a dĺžky vozidla.  

2.6 Smerový prieskum – zápis EČ vozidiel 

Na vybraných profiloch bude vykonaný záznam EČ vozidiel. Profily boli vybrané tak, aby 

umožnili stanovenie tranzitnej a cieľovej dopravy voči územiu miest, ale tiež voči územiu 

kraja. Prieskum bude vykonaný v jednom dni na všetkých stanovištiach.  
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3 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA NA HRANICIACH KRAJA 

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o počtoch vozidiel prechádzajúcich hranice 

kraja a o osobách v nich.  

3.1 Náplň prieskumu 

Na komunikáciách prekračujúcich hranice kraja bude vykonané sčítanie intenzít s rozlíšením 

smeru jazdy a kategórie vozidiel. Zber dát bude vykonaný priamym manuálnym sčítaním.  

Ďalej bude v spolupráci s políciou vykonané zastavovanie vozidiel na vhodných miestach, 

kde vyškolení anketári položia vodičom niekoľko otázok. Cieľom ankety je zistiť: 

 Miesto zdroja a cieľa cesty 

 Účel v zdroji a v cieli cesty 

 Čas odjazdu a príjazdu 

 Počet osôb vo vozidle 

 Využitie ďalších dopravných prostriedkov pri tejto ceste 

 

3.2 Územný rozsah 

Prieskum bude vykonaný v 24 lokalitách. Zoznam komunikácii, ktoré prekračujú hranice 

kraja je uvedený v nasledujúcej tabuľke. V tabuľke je uvedená očakávaná intenzita (Podľa 

celoštátneho sčítania dopravy) a požadovaný počet respondentov. Anketový prieskum so 

zastavovaním vozidiel bude vykonaný na 14 lokalitách. Výber lokalít boľ prevedený podľa 

možností Polície a charakteru jednotlivých komunikácií. Podľa výsledkov rokovaní s Políciou 

nie je možné vykonávať takýto prieskum na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.  

 

Tab. 1: Komunikácie prekračujúce hranice kraja 

pořadí okres 
přibližné místo 

směrového 
průzkumu 

sousední kraj číslo 
obousměrná 

intenzita 

počet 
zastavených 

vozidel 

směrový 
průzkum 

Policie 

1 Myjava   Trnava II/500 895   NE 

2 Myjava Malejov Trnava II/581 3 434 200 ANO 

3 Myjava   Trnava II/501 1 629   NE 

4 Myjava   Trnava II/499 2 366   NE 

5 Nové Mesto n.V.   Trnava II/504 2 774   NE 

6 Nové Mesto n.V. 
odpočívadlo 

Hrádok Trnava D1 25 295   NE 

7 Nové Mesto n.V.   Trnava I/61 6 465   NE 

8 Nové Mesto n.V. Modrovka Trnava II/507 2 913 200 ANO 

9 Partizánske Nadlice Nitra I/64 8 718 250 ANO 

10 Partizánske Baštín Nitra II/593 6 251 200 ANO 

11 Partizánske Veľké Uherce Nitra II/511 2 397 150 ANO 

12 Prievidza   
Banská 
Bystrica II/512 1 763   NE 

13 Prievidza Nová Lehota 
Banská 
Bystrica I/9 6 214 200 ANO 

14 Prievidza Vyšehradné Žilina II/519 4 050 200 ANO 

15 Prievidza Fačkovské sedlo Žilina I/64 2 735 150 ANO 

16 Považská Bystrica Domaniža Žilina II/517 2 160 150 ANO 
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pořadí okres 
přibližné místo 

směrového 
průzkumu 

sousední kraj číslo 
obousměrná 

intenzita 

počet 
zastavených 

vozidel 

směrový 
průzkum 

Policie 

17 Považská Bystrica Plevník Žilina I/61 4 222 200 ANO 

18 Považská Bystrica   Žilina D1 20 321   NE 

19 Považská Bystrica Podvažie Žilina II/507 5 547 200 ANO 

20 Púchov Strelenka ČR I/49 2 561 150 ANO 

21 Trenčín   ČR I/57 1 487   NE 

22 Trenčín hraniční přechod ČR I/9 6 388 200 ANO 

23 Nové Mesto n.V. 
Moravské 
Lieskové ČR I/54 2 609 150 ANO 

24 Myjava   ČR II/500 1 000   NE 

   
CELKEM   124 194 2 600 

  

 

3.3 Časový rozsah 

Na každom stanovišti sa bude prieskum vykonávať jeden bežný pracovní deň (utorok, streda, 

štvrtok). Sčítanie intenzít prebehne v rozsahu 5 – 21 hodín. Anketovanie by malo prebiehať 

v rovnakom rozsahu, vzhľadom k možnostiam spolupráce Polície a k realizácii zberu dát 

v jesennom období bude zber dát prispôsobený viditeľnosti a možnostiam Polície – od 

východu do západu slnka (cca 8-18 hodín).  

3.4 Termín zberu dát 

Konkrétne termíny realizácie budú stanovené po dohode spracovateľa, Polície a zadávateľa, 

predpokladá sa realizácia od začiatku novembra do konca novembra. 

 

4 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA HRANICIACH KRAJA  

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o osobách prekračujúcich hranice kraja 

v autobusoch.  

4.1 Náplň prieskumu 

Na základe analýzy dát poskytnutých zadávateľom a analýzy cestovných poriadkov všetkých 

autobusov, ktoré prekračujú hranice kraja budú vybraná miesta sčítania počtu osôb. 

Kombinácií takto získaných dát bude stanovený počet osôb, ktoré prekračujú hranice kraja.  

Na vybraných autobusových staniciach a zastávkach budú vyškolení anketári vypĺňať 

dotazník s cestujúcimi. Cieľom ankety je zistiť:  

 Miesto zdroja a cieľ cesty 

 Účel v zdroji a v cieli cesty 

 Čas odjazdu a príjazdu 

 Počet sprevádzajúcich / sprevádzaných osôb 

 Využitie ďalších dopravných prostriedkov pri tejto ceste 
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4.2 Územný rozsah 

Konkrétne miesta sčítania a dopytovania budú stanovené podľa výsledkov analýzy dát. 

Hranicu kraja prekračuje v jednom dni približne 715 spojov. Počet spojov sa počas bežných 

pracovných dní mierne líši. Odlišnosti sú u diaľkových autobusov. Počty spojov pre 

jednotlivé dni je vidieť v nasledujúcej tabuľke.  

 

Tab. 2: Zoznam dopravcov a počet spojov, ktoré prekračujú hranice kraja 

  
počet spojů 

prefix linky Název dopravce ÚT ST ČT 

1 SAD Humenné a.s. 4 4 4 

1 Celkem   4 4 4 

2 ARRIVA Trnava, a.s. 166 166 166 

  SKAND Skalica, spol. s r.o. 6 6 6 

2 Celkem   172 172 172 

3 SAD Prievidza a.s. 173 173 173 

  SAD Trenčín a.s. 134 134 134 

  FlixBus CZ s.r.o. 2 2 2 

3 Celkem   309 309 309 

4 ARRIVA NITRA a.s. 48 48 48 

  TSG SLOVAKIA s.r.o. 8 8 8 

  Paulus-bus, s.r.o. 4 4 4 

4 Celkem   60 60 60 

5 SAD Žilina a.s. 66 66 66 

  MT - LINES, a. s. 12 12 12 

  Miroslav Jagelka 4 4 4 

  KA&LO, spol. s r.o. 2 2 2 

5 Celkem   84 84 84 

6 S.A.D. Zvolen a.s. 16 14 16 

  NIKA TRANS s.r.o. 8 8 8 

  Viliam Turan-TURANCAR 8 8 8 

  SAD Krupina, s.r.o. 4 4 4 

6 Celkem   36 34 36 

7 SAD Humenné a.s. 4 4 4 

  Pavol Bekeš - BEAS 4 4 4 

  A-EXPRESS s.r.o. 4 4 4 

  LUBJANO TRANS s.r.o. 4 4 4 

  Viliam Turan-TURANCAR   8   

  BRITANNIA CONNECTIONS, s.r.o.     2 

7 Celkem   16 24 18 

8 eurobus, a.s. 10 10 8 

  Tourbus, a.s. 8 8 8 

  RegioJet/STUDENT AGENCY k.s. 4 4 4 

  FlixBus CZ s.r.o. 4 4 4 

  INTERBUS, s.r.o. 4 2 4 
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počet spojů 

prefix linky Název dopravce ÚT ST ČT 

  SAD Prešov, a.s.     4 

  BRITANNIA CONNECTIONS, s.r.o. 2   2 

  
Eurolines Partners (eurobus a.s., Slovak Lines Express 
a.s.) 

    2 

  Alsa + Eggmann 2     

8 Celkem   34 28 36 

Celkový 
součet 

  715 715 719 

 

4.3 Časový rozsah 

Zber dát bude vykonaný štandardne v rozsahu 5-21 hodín. V odôvodnených prípadoch (nízka 

alebo žiadna premávka autobusovej dopravy) bude doba sčítania prispôsobená.  

4.4 Termín zberu dát 

Predpokladá sa sčítanie od začiatku novembra do konca novembra. O začiatku zberu dát, jeho 

priebehu a ukončení bude zadávateľ informovaný.  

5 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA NA HRANICIACH KRAJA  

Cieľom tohto prieskumu je získanie informácií o osobách prekračujúcich hranice kraja 

vo vlakoch.  

5.1 Náplň prieskumu 

Na základe analýzy dát poskytnutých zadávateľom a analýzy cestovných poriadkov všetkých 

vlakov, ktoré prekračujú hranice kraja budú vybraná miesta sčítania počtu osôb. 

Na vybraných železničných staniciach a zastávkach budú vyškolení anketári vyplňovať 

dotazník s cestujúcimi. Cieľom ankety je zistiť:  

 Miesto zdroja a cieľ cesty 

 Účel v zdroji a v cieli cesty 

 Čas odjazdu a príjazdu 

 Počet sprevádzajúcich / sprevádzaných osôb 

 Využitie ďalších dopravných prostriedkov pri tejto ceste 

 

5.2 Územný rozsah 

Konkrétne miesta sčítania a dopytovania budú stanovené podľa výsledkov analýzy dát.  
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5.3 Časový rozsah 

Zber dát bude vykonaný štandardne v rozsahu 5-21 hodín. V odôvodnených prípadoch (nízka 

alebo žiadna premávka vlakovej dopravy) bude doba sčítania prispôsobená.  

5.4 Termín zberu dát 

Predpokladá sa sčítanie od začiatku novembra do konca novembra. O začiatku zberu dát, jeho 

priebehu a ukončení bude zadávateľ informovaný. 

 

6 PRIESKUM VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY (VOD) 

Základným podkladom pre zistenia obsadenosti vozidiel verejnej osobní dopravy budú 

informácie od zadávateľa, ktorý poskytne dáta z odbavovacích zariadení. Dáta budú 

skombinované s informáciami o obsadenosti diaľkových autobusov, resp. autobusov 

o ktorých nemá zadávateľ informácie.  

 

7 AUTOMATICKÉ SČÍTAČE DOPRAVY - dlhodobý prieskum 

Na území kraja budú navrhnuté lokality umiestenia Automatických sčítačov dopravy (ASD). 

Použité prístroje plne vyhovujú zadaniu, umožňujú pre každé vozidlo stanovenie okamžitej 

rýchlosti a dĺžky. Na základe analýzy získaných dát bude vykonaná kategorizácia vozidiel do 

piatich dĺžkových kategórií. Úseky komunikácií na ktorých je navrhnutý zber dát, sú 

vyznačené v mape v prílohe. 

 

8 SMEROVÝ PRIESKUM – ZÁPIS EČ VOZIDIEL 

Cieľom smerového prieskumu vozidiel je zistenie hlavných trás prejazdov cez kraj 

a stanovenie podielu tranzitnej a zdrojovej dopravy. Pre tento účel bolo navrhnutých 

20 profilov, na ktorých bude v jednom dni vykonaný záznam EČV v obidvoch smeroch.  

Umiestnenie profilov pre záznam EČV predpokladá poskytnutie dát zo siete pokrytej NDS 

(Národná diaľničná spoločnosť).  

Po spárovaní bude analyzovaný tranzit a zdrojová doprava voči mestám a kraji. Budú 

stanovené hlavné trasy prejazdov vozidiel a ďalšie dôležité výstupy.  

Úseky komunikácií na ktorých je navrhnutý zber dát, sú vyznačené v mape v prílohe.  
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9 PRÍLOHY 

 

Vyznačenie úsekov komunikácií pre ASD a záznam EČ vozidiel  

 

Podrobné podklady pre Anketový prieskum so zastavovaním vozidiel – 

Dopravné značenie 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA 02  

PODROBNÝ POPIS STANOVÍŠŤ PRE 

ZASTAVOVANIE VOZIDIEL 

  



SITUACE STANOVIŠTĚ DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU 

AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NA HRANICÍCH KRAJE

Dopravný prieskum

POZOR

IP 30

-400 m

70 B 31aB 31a

-300 m

B 29a

-200 m

50 B 31aB 31a

-100 m

0 m

0 m

+50 m

B 39

Průzkum proběhne v jednom 
běžném pracovním dnu (úterý, 
středa, čtvrtek) 
v období od 5.11. do 30.11.2018
Přesný termín bude určený po dohodě 
policie, zadavatele a zpracovatele

Časový rozsah sčítání: 
7-19 hodin

Značení bude instalováno nejdříve 
3 hodiny před zahájením průzkumu 
a bude odstraněno bezprostředně 
po ukončení průzkumu.

Průzkum bude probíhat za asistence
PČR.

Stanoviště je umístěno v prostoru 
zálivu autobusové zastávky 
„Myjava,,Malejov Ďurišov mlyn” 
s velmi nízkou frekvencí spojů.

Souřadnice stanoviště:
48.75003, 17.48767
Staničení:
11,240

Horná Dolina
Sobotiště

Malejov
Myjava

Stanoviště číslo 2, silnice II/581, Malejov 



Stanoviště číslo 2 

Malejov, silnice II/581, směr Sobotiště, souřadnice 48.75003, 17.48767, staničení, 11,240 

 

 

 

 

  



SITUACE STANOVIŠTĚ DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU 

AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NA HRANICÍCH KRAJE

Dopravný prieskum

POZOR

IP 30

-400 m

70 B 31aB 31a

-200 m

B 29a

-300 m

50 B 31aB 31a

-100 m

0 m

0 m

+50 m

B 39

Průzkum proběhne v jednom 
běžném pracovním dnu (úterý, 
středa, čtvrtek) 
v období od 5.11. do 30.11.2018
Přesný termín bude určený po dohodě 
policie, zadavatele a zpracovatele

Časový rozsah sčítání: 
7-19 hodin

Značení bude instalováno nejdříve 
3 hodiny před zahájením průzkumu 
a bude odstraněno bezprostředně 
po ukončení průzkumu.

Průzkum bude probíhat za asistence
PČR.

Stanoviště je umístěno v prostoru 
zálivu zrušené autobusové zastávky 
vedle průmyslové zóny.

Souřadnice stanoviště:
48.66768, 17.87428
Staničení:
102,720

Hrádok
Nové Mesto n.V.

Lúka
Piešťany

Stanoviště číslo 8, silnice II/507, Lúka 

LÚKALÚKA

stávající značení

stávající značení



Stanoviště číslo 8 

Lúka, silnice II/507, směr Nové mesto n.V., souřadnice 48.66768, 17.87428, staničení, 102,720 

 

 

 

  



SITUACE STANOVIŠTĚ DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU 

AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NA HRANICÍCH KRAJE

Dopravný prieskum

POZOR

IP 30

-400 m

70 B 31aB 31a

-300 m

B 29a

-200 m

50 B 31aB 31a

-100 m

0 m

0 m

+50 m

B 39

Průzkum proběhne v jednom 
běžném pracovním dnu (úterý, 
středa, čtvrtek) 
v období od 5.11. do 30.11.2018
Přesný termín bude určený po dohodě 
policie, zadavatele a zpracovatele

Časový rozsah sčítání: 
7-19 hodin

Značení bude instalováno nejdříve 
3 hodiny před zahájením průzkumu 
a bude odstraněno bezprostředně 
po ukončení průzkumu.

Průzkum bude probíhat za asistence
PČR.

Stanoviště je umístěno v prostoru 
parkoviště u hráze přehrady Veľké 
Uherce

Souřadnice stanoviště:
48.59891, 18.44961
Staničení:
3,440

Veľké Uherce
Partizánske

Skýcov
Zlaté Moravce

Stanoviště číslo 11, silnice II/511, Veľké Uherce 



Stanoviště číslo 11 

Veľké Uherce, silnice II/511, směr Partizánske, souřadnice 48.59891, 18.44961, staničení, 3,440 

 

 

 

 

  



SITUACE STANOVIŠTĚ DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU 

AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NA HRANICÍCH KRAJE

Dopravný prieskum

POZOR

IP 30

-400 m

70 B 31aB 31a

-300 m

B 29a

-200 m

50 B 31aB 31a

-100 m

0 m

0 m

+50 m

B 39

Průzkum proběhne v jednom 
běžném pracovním dnu (úterý, 
středa, čtvrtek) 
v období od 5.11. do 30.11.2018
Přesný termín bude určený po dohodě 
policie, zadavatele a zpracovatele

Časový rozsah sčítání: 
7-19 hodin

Značení bude instalováno nejdříve 
3 hodiny před zahájením průzkumu 
a bude odstraněno bezprostředně 
po ukončení průzkumu.

Průzkum bude probíhat za asistence
PČR.

Stanoviště je umístěno na zrušeném 
odbočovacím a připojovacím pruhu.

Souřadnice stanoviště:
49.16836, 18.48764
Staničení:
177,200

Plevník-Drienové
Bytča

Považská Teplá

Stanoviště číslo 17, silnice I/61, Plevník-Drienové 

stávající značení



Stanoviště číslo 17 

Plevník-Drienové, silnice I/61, směr Bytča, souřadnice 49.16836, 18.48764, staničení, 177,200 

 

 

 

  



SITUACE STANOVIŠTĚ DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU 

AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NA HRANICÍCH KRAJE

Dopravný prieskum

POZOR

IP 30

-400 m

70 B 31aB 31a

-300 m

B 29a

-200 m

50 B 31aB 31a

-100 m

0 m

0 m

+50 m

B 39

Průzkum proběhne v jednom 
běžném pracovním dnu (úterý, 
středa, čtvrtek) 
v období od 5.11. do 30.11.2018
Přesný termín bude určený po dohodě 
policie, zadavatele a zpracovatele

Časový rozsah sčítání: 
7-19 hodin

Značení bude instalováno nejdříve 
3 hodiny před zahájením průzkumu 
a bude odstraněno bezprostředně 
po ukončení průzkumu.

Průzkum bude probíhat za asistence
PČR.

Stanoviště je umístěno v prostoru 
velkého zálivu autobusové zastávky.

Souřadnice stanoviště:
49.16846, 18.47522
Staničení:
195,140

Považské Podhradie

Mikšová
Bytča

Stanoviště číslo 19, silnice II/507, Podvažie 

Podvažie

st
áv

aj
íc

í 
zn

ač
en

í

stávající značení



Stanoviště číslo 19 

Podvažie, silnice II/507, směr Považská Bystrica, souřadnice 49.16846, 18.47522, staničení, 195,140 

 

 

 

  



SITUACE STANOVIŠTĚ DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU 

AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NA HRANICÍCH KRAJE

Dopravný prieskum

POZOR

IP 30

-100 m

0 m

0 m

Průzkum proběhne v jednom 
běžném pracovním dnu (úterý, 
středa, čtvrtek) 
v období od 5.11. do 30.11.2018
Přesný termín bude určený po dohodě 
policie, zadavatele a zpracovatele

Časový rozsah sčítání: 
7-19 hodin

Značení bude instalováno nejdříve 
3 hodiny před zahájením průzkumu 
a bude odstraněno bezprostředně 
po ukončení průzkumu.

Průzkum bude probíhat za asistence
PČR.

Stanoviště je umístěno v odstavném 
pruhu. Dříve využíváno pro parkování 
NA před hraničním přechodem

Souřadnice stanoviště:
49.18339, 18.13791
Staničení:
44,930

Střelná
ČR

Slamkovci
Lysá pod Makytou

Stanoviště číslo 20, silnice I/49, Strelenka 

LYSÁ POD MAKYTOU
 časť STRELENKA

LYSÁ POD MAKYTOU
 časť STRELENKA

stávající značení

stávající značení



Stanoviště číslo 20 

Strelenka, silnice I/49, směr ČR, souřadnice 49.18339, 18.13791, staničení, 44,93 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA 03 

SKLADBA DOPRAVNÉHO PRÚDU 

VOZIDIEL 

 

  



 

KARTA SKLADBY DOPRAVNÉHO PRÚDU, PROFILOVÁ SČÍTANIE 
 

1 
Osobné automobily (OA) bez prívesu, s prívesom, trojkolky, štvorkolky, mikrobusy (do 9 miest na sedenie 
vrátane vodiča), sanitky, ľahké dodávky (pick-up), motocykle s postranným vozíkom 

 

 

                
 

2 
Ľahké nákladné automobily (LNA) o užitočnej hmotnosti do 3,5 t vrátane, predovšetkým dodávky (majú 1/3 
až 2/3 bočnej strany vozidla bez okien), ľahké valníky. Mercedes Sprinter, VW Crafter 

 

 
 
                       
                                                                                                                                     

3 
Stredné nákladné automobily (SNA) s užitočnou hmotnosťou nad 3,5 t do 12 t vrátane, vyznačujú sa jednou 
zadnou nápravou s dvojmontážou. Iveco Eurocargo, Mercedes-Benz Atego 

A 

                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 

B 

 

4 
Tažké nákladné automobily (TNA) s užitočnou hmotnosťou nad 12 t a odvodená vozidla (terénne, sklápače, 
autožeriavy, cisterny, autobagre a pod.), vyznačujú sa viacerými zadnými nápravami. Tatra 815/813, MAN 
TGS, Mercedes-Benz Axor 

A 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 
                                                

B 

                                        

5 
Návesové súpravy (NAV): jazdné súpravy pozostávajúce z ťahača (Mercedes-Benz, MAN, Volvo) a návesu 
(Shmitz, Fliegl, Kogel)) 

 

 
 
 
 
 

6 
Pásové a kolesové traktory (TRAKTOR), špeciálne stavebné stroje (buldozér,cestný valec, nakladače, gre-
jder /stavebný kolesový stroj s radlicou na vytvorenie rovnej plochy/ a pod.), malotraktory, poľnohospodárske 
a lesné pracovné stroje - bez prívesu, respektíve s prívesom. 

 
 

7 Autobusy (BUS), Mikrobus s obsaditeľnosťou nad 9 miest vrátane vodiča 

 
 

A 
 
 

 B  

8 Motocykle (MOTO), skútre, mopedy, mokiky 9 Cyklisti (bicykel + elektrobicykel) 

 

   

 

 

 

BEZ prívesu 

jedna zadná náprava 
s jednoduchou montážou 

S prívesom 

jedna zadná náprava 
s dvojmontážou 

BEZ prívesu S prívesom 

viac zadných náprav 
s dvojmontážou 

BEZ prívesu S prívesom + kĺbové 
 
kloubové 
 
8/5000 
kĺbové 



PRIESKUM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL 

I. KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL 
 

1. OSOBNÉ AUTOMOBILY 
 Do tejto kategórie sú zahrnuté osobné automobily - bez prívesu, s prívesom, trojkolky, štvorkolky, 

mikrobusy (osobný automobil do 9 miest na sedenie vrátane vodiča), sanitky, ľahké dodávky a pick-upy 

odvodené od osobných automobilov (napríklad Škoda Fabia Praktik, Škoda Felicia pick-up, Dacia Dokker 

Van, Dacia Logan pick-up...), vozidlá kategórie N1 (s deliacou mrežou) a motocykle s postranným 

vozíkom. 

  

 

2. ĽAHKÉ NÁKLADNÉ AUTOMOBILY  
Do tejto kategórie sú zahrnuté nákladné automobily s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane. Patria sem 

predovšetkým dodávky (majú 1/3 až 2/3 bočného profilu vozidla bez okien) a ich rôzne možnosti 

prevedenia nadstavby – valníkové, skriňové, sklápacie a pod., například Mercedes-Benz Sprinter, VW 

Crafter, Iveco Daily a pod. Prevedenie zadnej nápravy je vo forme jednoduchej montáže. Môžu sem patriť 

aj špeciálne nákladné automobily, ktoré sú svojou konštrukciou a výbavou určené pre zvláštne účely: 

napr. vozidlá chladiarenské, cisternové a pod. 

  

 



PRIESKUM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL 

3A+3B. STREDNÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ  
Do tejto kategórie sú zahrnuté nákladné automobily s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a do 12 t vrátane 

v základnom rozlíšeniu „bez prívesu 3A“ a „s prívesom 3B“. Vyznačujú sa jednou zadnou nápravou s 

dvojmontážou. Do tejto kategórie je možné zaradiť taktiež špeciálne nákladné automobily, ktoré sú 

svojou konštrukciou a výbavou určené pre zvláštne účely: napr. vozidlá chladiarenské, cisternové a pod. 

Ide o vozidlá: Iveco Eurocargo, Mercedes-Benz Atego, MAN TGM, LIAZ, AVIA... 

  

 

4A+4B. ŤAŽKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ 
Do tejto kategórie sú zahrnuté ťažké nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t a ich rôzne 

špecifikácie (terénne vozidlá, sklápače, autožeriavy, cisterny, autobagre a pod.). Základné rozlíšenie tejto 

kategórie je „bez prívesu 4A“ a „s prívesom 4B“. Vozidlá sa vyznačujú dvoma a viacerými zadnými 

nápravami. Ťahače (sólo) bez návesu sa zaznamenávajú do sčítacieho hárka v samostatnej časti s 

označením bez prívesu v rámci tejto kategórie vozidiel. 

  

 

 



PRIESKUM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL 

5. NÁVESOVÉ JAZDNÉ SÚPRAVY 
Do tejto kategórie sú zahrnuté jazdné súpravy pozostávajúce z ťahača (Mercedes-Benz, MAN, Volvo, 

Scania, Iveco...) a návesu (Schmitz, Fliegl, Kögel, Krone...). 

  

 

6. TRAKTORY 
Do tejto kategórie sú zahrnuté pásové a kolesové traktory, špeciálne stavebné stroje (buldozér, cestný 

valec, nakladače, grejder /stavebný kolesový stroj s radlicou na vytvorenie rovnej plochy/ a pod.), 

malotraktory, poľnohospodárske a lesné pracovné stroje - bez prívesu, respektíve s prívesom. 

  

 

7A. AUTOBUSY BEZ PRÍVESU  
Do tejto kategórie sú zahrnuté autobusy (prípadne trolejbusy), a to jednopodlažné aj dvojpodlažné: 

minibus (s obsaditeľnosťou do 16 cestujúcich), midibus (s obsaditeľnosťou od 17 do 22 cestujúcich) a 

veľké autobusy (obsaditeľnosť 23 a viac cestujúcich). Mikrobus s obsaditeľnosťou do 9 miest vrátane 

vodiča patrí do kategórie osobných automobilov. 

  



PRIESKUM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL 

7.B AUTOBUSY KĹBOVÉ A S PRÍVESOM 
Do tejto kategórie sú zahrnuté kĺbové autobusy a trolejbusy v jednopodlažných aj dvojpodlažných 

prevedeniach. Jedná sa o vozidlo pozostávajúce z dvoch alebo viacerých tuhých sekcií, ktoré sú navzájom 

spojené pomocou kĺbov. Autobus s prívesom je jazdná súprava pozostávajúca z ťažného autobusu a 

prívesu osobného (určeného na dopravu osôb) alebo nákladného (na prepravu batožín, bicyklov, 

plavidiel atď.). 

  

 

8. MOTOCYKLE 
Ide o záznam jednostopových motorových vozidiel, ktoré predstavujú motocykle, skútre, mopedy, či 

mokiky (malé motocykle so stúpadlami a nožným spustením motora – babetta 225). Patria sem 

motocykle s prívesným vozíkom, ale nie s postranným vozíkom. Nepatria sem bicykle s pomocným 

motorom.  

  

 
 

9. CYKLISTI 
V tejto kategórii sa realizuje záznam intenzity cyklistickej premávky v priebehu sledovaného časového 

úseku sčítania dopravy. Do tejto kategórie patrí i kola s prívesnými vozíky, a bicykle s pomocným 

motorom vrátane elektrobicyklov,. 

  



PRIESKUM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL 

II. POTENCIÁLNE PROBLÉMY PRI KATEGORIZÁCII VOZIDIEL 

Napriek tomu, že kategorizácia vozidiel je exaktne definovaná, počas manuálneho sčítania môžu nastať 

situácie, kedy nebude vedieť brigádnik jednoznačne zaradiť vozidlo do príslušnej kolónky sčítacieho hárka. 

Vzhľadom na širokú škálu modelov motorových vozidiel je potrebné v rámci školenia upozorniť 

brigádnikov na základné odlišovacie prvky, ktoré umožňujú správne určiť kategóriu vozidla. V prípade, že 

nastanú problémy s určením kategórie vozidla, brigádnik priradí toto vozidlo vždy ku vyššej z dvoch 

posudzovaných kategórii. 

Osobné automobily a Ľahké nákladné vozidlá 
Problém v identifikácii týchto kategórií motorových vozidiel zvyčajne nastáva v prípadoch, kedy sa má 

brigádnik rozhodnúť medzi mikrobusom (tj. 9miestny osobný automobil určený na prepravu cestujúcich), 

ktorý patrí do skupiny osobných automobilov, a bežnou dodávkou, ktorú je potrebné zaradiť medzi ľahké 

nákladné vozidlá. Základným rozlišovacím znakom medzi týmito dvoma typmi vozidiel je to, že mikrobus 

má zadnú časť karosérie na miestach spolujazdcov presklenú, zatiaľ čo dodávka nie (viď obrázok nižšie). 

 
Obr. 1: Rozlišovacie znaky pre osobné automobily (vľavo) a ľahké nákladné vozidlá (vpravo) 
 
 

Ľahké nákladné vozidlá a Stredné nákladné vozidlá 
Zrejme k najčastejším problémom pri kategorizácii vozidiel dochádza pri rozlíšeniu medzi ľahkými a 

strednými nákladnými vozidlami. Hlavným rozlišovacím znakom pre brigádnika pre klasifikáciu týchto 

typov vozidiel je dvojmontáž kolies na zadnej náprave, ktorá automaticky definuje motorové vozidlo 

ako stredné nákladné vozidlo (bez ohľadu na skutočnú veľkosť a hmotnosť). Dvojmontáž predstavuje dvojicu 

kolies na každej strane zadnej nápravy a slúži k dosiahnutiu vyššej nosnosti (viď obrázok nižšie). Nákladné 

vozidlá do 3,5 t bez dvojmontáže sa automaticky zaradia medzi ľahké nákladné vozidlá. 

 
Obr. 2: Rozlišovacie znaky pre ľahké nákladné vozidlá (vľavo) a stredné nákladné vozidlá (vpravo) 



 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA 04  

POKYNY PRE ANKETÁROV - HD 

 

 



POKYNY K REALIZÁCII ANKETY – SMEROVÝ PRIESKUM CESTUJÚCICH HROMADNEJ DOPRAVY NA 

HRANICIACH NITRY 

Anketový prieskum cestujúcich sa realizuje vždy v jednom smere: 

 na autobusovej / vlakovej stanici / zastávke iba na odjazdoch v smere z Nitry 

 vo vlaku / autobuse potom vždy v smere z Nitry  

HLAVIČKA FORMULÁRA: 

Vždy vyplňte prázdne políčka v hlavičke formulára. Jedná sa o nasledujúce políčka: 

 stanovište: jedná sa o stanovište prieskumu, kde realizujete anketu 

o pre zastávky (vlakové / autobusové) napíšete názov zastávky (napr.: Autobusová st. Nitra, Nitra zast.) 

o vo vlaku potom vždy uvediete číslo železničnej trate, po ktorej jazdíte (napr.: trať 140) 

o v autobuse vždy uvediete číslo linky, v ktorej jazdíte (napr.: bus 403 437) 

 meno: napíšete celé vaše meno (napr.: Tomáš Marný) 

 deň a dátum jedná sa o deň a dátum konania prieskumu (napr.: str. 12. 9. 2018) 

 železnice / autobusy – zaškrtnete krížikom, o aký typ dopravy sa jedná 

 vo vozidle / na stanici – zaškrtnete krížikom, kde danú anketu realizujete 

 poradové číslo listu 

 podpis – vždy sa čitateľne podpíšte (podpis je uvedený v pravom dolnom rohu formulára) 

VYPLNENIE DOTAZNÍKA (OTÁZKY NA ZDROJ A CIEĽ CESTY): 

Vždy pred začiatkom vyplňovania dotazníku cestujúceho slušne pozdravíte a opýtate sa ho, či mu môžete položiť niekoľko krátkych 
otázok. 

Napr.: „Dobrý deň, pracujeme na dopravnom prieskume pre mesto Nitra, môžem Vám položiť niekoľko krátkych otázok?“ 

Jeden riadok dotazníku odpovedá vždy jednej opýtanej osobe. Políčko vyplníte podľa nižšie uvedených inštrukcii: 

 čas otázky (jedná sa o čas, kedy ste sa otázku opýtali) – vyplníte vo formáte hod:min (napr.: 07:00) 

 linka / číslo vlaku – tu vyplníte číslo autobusové linky alebo vlaku, do ktorého bude cestujúci nastupovať, alebo v ktorom už 
cestuje (napr.: OS 5014, BUS 403 437) 

 počet spolucestujúcich – celkový počet osôb cestujúcich spoločne (v skupine) spolu s opytovanou osobou 

 zdroj cesty – miesto - pýtate sa cestujúceho, kde začínal svoju cestu (odkiaľ vychádzal – odkiaľ prišiel na zastávku / stanicu) 

pýtate sa formou: napr.: „Môžem sa opýtať, odkiaľ cestujete? 

Môžu nastáť tri varianty: 

1. Zdroj cesty sa nachádza na území Nitry 

o zapíšete názov ulice, odkiaľ opytovaný vychádzal (napr.: ul. Čajkovského), pokiaľ sa jedná o dlhšiu ulicu (napr.: 
Hviezdoslavova trieda, Trieda Andreja Hlinku), pokúste sa zistiť aj číslo domu (napr.: ul. Trieda Andreja Hlinku 
611/10) 

o  pokiaľ nebude ulicu vedieť, je potrebné uviesť iný zdroj cesty, odkiaľ vychádzal. Jedná sa napr. o najbližšiu zastávku 
MHD, obchodné centrum, názov úradu, školy atď. (napr.: Mestský úrad Nitra, OC Centro Nitra, zast. MHD 
„CENTRUM“) 

!!!!! POZOR!!!!! – zdroj cesty musí byť vždy presne identifikovateľný (nie je možné napísat iba “BILLA, vysoká 
škola...“ – vždy sa snažte uviesť zdroj cesty tak, aby ho bolo možné nájsť na mapách) – (napr.: BILLA - OC Mlyny, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied) 

2. Zdroj cesty sa nachádza mimo územia Nitry v SR 

zapíšete názov obce, odkiaľ opytovaná osoba vyrazila. V prípade, že cestujúci odpovie, že cestuje napr. z Topoľčian, 
tak stačí vyplniť iba názov mesta alebo obce (napr.: Topoľčany). U menších obcí uveďte aj názov okresu, v ktorom 
sa obec nachádza. (napr.: Podhorany (Nitra)) 

3. Zdroj cesty sa nachádza mimo územia SR 

zapíšete názov obce a štátu (napr.: Brno – ČR) 

 účel – zdroj -  pýtate sa na činnosť (práca, bydlisko …), ktorú opytovaný vykonával v mieste, odkiaľ vychádzal (zdroj cesty). 

pýtate sa formou: napr.: „Môžem sa opýtať na účel vašej cesty, odkiaľ cestujete? Cestujete z práce, alebo z miesta 
bydliska?“ 

Odpoveď zapíšete príslušným kódom podľa číselníku, ktorý je uvedený v dolnej časti formulára. (napr.: ak opýtaný cestuje 
z bydliska, zapíšete písmeno „B“, ak cestuje z práce, zapíšete písmeno „P“) 

 čas odchodu zo zdroja cesty -  pýtate sa na približný čas odchodu zo zdroja cesty 

pýtate sa formou: napr.: „Môžem sa opýtať, kedy ste vyrazili z bydliska / práce?“ 



 

 cieľ cesty – miesto – rovnako ako pri zdroji cesty, ale pýtate sa, kam cestujúci  cestuje 

pýtate sa formou: napr.: „Môžem sa opýtať, kam cestujete?“ 

Môžu nastať rovnako tri varianty (podobne ako pri zdroji cesty) 

o cieľ cesty sa nachádza na území Nitry 

o cieľ cesty sa nachádza mimo územia Nitry v SR 

o cieľ cesty sa nachádza mimo územia SR 

!!!Cieľ cesty by nemal byť zhodný so zdrojom cesty!!! 

 účel – cieľ – podobne ako pri účele cesty v zdroji, ale pýtate sa cestujúceho na účel cesty v mieste, kam cestuje (cieľ cesty). 

pýtate sa formou: napr.: „Môžem sa opýtať na účel cesty, kam cestujete?. Cestujete do práce, na nákupy, alebo sa 
vraciate domov?“ 

 čas príchodu do cieľa cesty -  pýtate sa na predpokladaný čas príchodu do cieľa cesty 

pýtate sa formou: napr.: „Môžem sa opýtať, v akom čase približne dorazíte do práce / domov?“ 

 pravidelnosť cesty – pýtate sa cestujúceho, ako často túto cestu (ktorú uviedol) vykonáva 

pýtate sa formou: napr.: „Ako často cestujete cestou, ktorú ste práve uviedol? Cestujete pravidelne raz týždenne, 
alebo viac krát / menej krát?“ 

Odpoveď zapíšete príslušným kódom podľa číselníku (napr.: ak cestujúci uviedol, že touto cestu jazdí 2 krát do mesiaca, 
uveďte kód „2M“, pokiaľ touto cestou jazdí denne, uveďte kód „1D“) 

 použité dopravné prostriedky medzi zdrojom a cieľom cesty - pýtate sa na všetky použité dopravné prostriedky, ktoré 

cestujúci  využil / využije pre dopravu medzi uvedeným zdrojom a cieľom jeho cesty. V prípade jazdy cestujúceho vo 

viacerých dopravných prostriedkoch uveďte postupne všetky použité dopravné prostriedky (podľa číselníku) oddelené 

pomlčkou. 

!!!Cesty pešo neuvádzame!!!. 

Pr. 1: cestujúci najprv použil pri preprave z ul. Čajkovského k autobusovej stanici Nitra autobus MHD a potom 

odchádza do Bratislavy linkovým autobusom, kde už nevyužije žiadny dopravný prostriedok – do formulára uvediete 

kód: „BM – BL“. 

 

Pr. 2: cestujúci dorazil na autobusovú stanicu Nitra pešo, ďalej pokračuje linkovým autobusom a už nikde nebude 

prestupovať, uvediete do formulára kód: „BL“. 

 

Pr. 3: cestujúci využil pre cestu z Topoľčian do Serede najprv vlak (Topoľčany – Nitra) a potom prestúpil v Nitre na 

linkový autobus – do formulára uvediete kód: „V – BL“. 

 

Pr. 4: cestujúci využije pre cestu z Nitry do Brna najprv linkový autobus do Bratislavy, kde pristúpi ku kolegovi do 

osobného vozidla a ďalej pokračujú do Brna autom – do formulára uvediete kód: „BL – A“. 

 

pýtate sa formou: napr.: „Môžem sa opýtať, ako ste prišli na autobusovú stanicu? Prišli ste pešo alebo ste prišli autom 
/ MHD? A budete ďalej ešte niekde prestupovať? Alebo Vás niekto vyzdvihne autom?“ 

 cesta v opačnom smere - hodina - vždy sa pýtame cestujúceho na hodinu cesty v opačnom smere – teda na hodinu 

príjazdu do Nitry. 

Môžu nastať tieto varianty: 

o u cestujúceho, ktorý už prišiel v predošlých hodinách do Nitry a vracia sa naspäť, sa pýtame na približnú hodinu 
predchádzajúceho príjazdu do Nitry 

o u cestujúceho, ktorý z Nitry odchádza a v následných hodinách sa bude do Nitry vracať naspäť, sa pýtame na hodinu 
predpokladaného návratu 

o v prípade, že cestujúci opačnú cestu nevykonal / nevykoná (napr. v Nitre nocoval alebo bude nocovať mimo Nitru) sa 
toto pole preškrtne 

pýtate sa formou: napr.: „Môžem sa opýtať, v ako čase ste ráno prišli do Nitry? Prípadne, budete sa dnes poobede 
ešte vracať späť?“ 

VYPLNENIE DOTAZNÍKA (DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE) 

V poslednej časti formulára vyplníte základné údaje o opytovanej osobe: 

 pohlavie – zapíšete príslušným kódom podľa číselníku („Ž“ – žena, „M“ – muž) 

 veková skupina – zapíšete príslušným kódom podľa číselníku, ktorý je uvedený v dolnej časti formulára.  

(napr.: ak je vek cestujúceho medzi 25 a 39, uvediete kód „3“) 

 ekonomická aktivita – odpoveď zapíšete príslušným kódom podľa číselníku, ktorý je uvedený v dolnej časti formulára (napr.: 

ak je cestujúci  študent, uvediete kód „1“) 
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PORADOVÉ ČÍSLO LISTU: STANOVIŠTE: DEŇ: DATUM: 

ŽELEZNICA NA STANICI AUTOBUSY VO VOZIDLE 

MENO: 

ANKETOVÝ PRIESKUM CESTUJÚCICH NA HRANICIACH NITRY 

PODPIS: 

AUTOBUSOVÁ ST. NITRA TOMÁŠ MARNÝ STR 12.9. 1 

X X 

Marný 

AK OPÝTANÝ NA OTÁZKU "ODKIAĽ 
CESTUJETE?" UVIEDOL, ŽE CESTUJE 
"Z NITRY", MUSÍ TU BYŤ UVEDENÝ 
NÁZOV ULICE, ODKIAĽ CESTUJÚCÍ 
VYCHÁDZAL. AK NEPOZNÁ ULICU, 
UVEĎTE NAPR. NAJBLIŽŠIU 
ZASTÁVKU MHD, NÁZOVV 
OBCHODNÉHO CENTRA, ÚRADU.... 

UVEĎTE ČÍSLO 
AUTOBUSOVEJ LINKY / 
ČÍSLO VLAKU, DO 
KTORÉHO BUDE 
CESTUJÚCI NASTUPOVAŤ 

 ÚČEL CESTY SA VYPLNÍ KÓDOM 
PODĽA ČÍSELNÍKU (UVEDENÝ V 
DOLNEJ ČASTI FORMULÁRA) 

AK OPÝTANÝ UVIEDOL, ŽE CESTUJE Z OBCE 
(MIMO NITRU) NAPR."TOPOĽČANY, 
SEREĎ",STAČÍ TU UVIESŤ NÁZOV OBCE. V 
PRÍPADE MENŠÍCH OBCÍ UVIESŤ AJ OKRES. 
MIMO SR PRE OBCE UVIESŤ NÁZOV ŠTÁTU  

PODOBNE AKO PRI ZDROJI CESTY: AK 
NA OTÁZKU "KAM CESTUJETE?" 
OPÝTANÝ UVEDIE OBEC (MIMO 
NITRU) NAPR."BRATISLAVA, 
VRÁBLE...", STAČÍ TU NAPÍSAŤ NÁZOV 
OBCE. 
 V PRÍPADE MENŠÍCH OBCÍ NAPÍŠTE AJ 
OKRES. MIMO SR PRE OBCE NAPÍŠTE 
AJ NÁZOV ŠTÁTU 

PRI PRAVIDELNOSTI SA VYPLNÍ 
POČET USKUTOČNENÍ 
UVEDENEJ CESTY V DANOM 
ČASOVOM OBDOBÍ 
1D - 1KRÁT DENNE 
2M - 2KRÁT MESAČNE 

VEKOVÁ SKUPINA A 
EKONOMICKÁ AKTIVITA 
SA VYPLNÍ KODOM 
PODĽA ČÍSELNÍKU 
(UVEDENÝ POD 
FORMULÁROM) 

DO PRÍSLUŠNÉHO POLÍČKA ZAPÍŠTE VŠETKY POUŽITÉ 
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY, KTORÉ CESTUJÚCÍ VYUŽIL PRE 
DOPRAVU MEDZI UVEDENÝM ZDROJOM A CIEĽOM CESTY.  
V PRÍPADE JAZDY CESTUJÚCEHO VO VIACERÝCH 
DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH, UVEĎTE VŠETKY POUŽITÉ 
DOPRAVNÉ PROSTIEDKY POSTUPNE, AKO ICH CESTUJÚCI PRI 
DANEJ CESTE VYUŽIL. 
PROSTRIEDKY ODDEĽUJEME POMLČKOU. 

VŽDY SA PÝTÁME CESTUJÚCEHO NA HODINU CESTY 
V OPAČNOM SMERE – TEDA NA HODINU PRÍJAZDU DO 
NITRY. 
 V PRÍPADE, ŽE CESTUJÚCI SPIATOČNÚ CESTU NEVYKONAL / 
NEVYKONÁ (NAPR. V NITRE PRENOCOVAL ANEBO BUDE 
NOCOVAŤ MIMO NITRU) SA TOTO POLÍČKO PREŠKRTNE 
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