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1. ÚVOD 
 

Na základe ZoD uzavretou medzi Dopravoprojektom a. s.  a mestom Trnava bol spracovaný Generálny 
dopraný plán mesta Trnava. Ako podzhotovitelia na spracovaní GDP sa podielali  spoločnosti  HBH 
Projekt, spol. s. r. o. a Proj-sig a agentúra MVK. 

 
Generálny dopravný plán (GDP) bol spracovaný pre  účely: 

• riešenia špecifických územno-technických a dopravných problémov mesta a navrhuje koncepciu 
riešenia optimálneho fungovania dopravného systému mesta 

• podrobnejšieho dopravného riešenia celomestskej územnoplánovacej dokumentácie:   
- ako podklad pre aktualizáciu dopravnej časti ÚPN mesta Trnava, 
- overenie a zdokumentovanie územno-technických súvislostí a dopadov na priestorové 

usporiadanie a funkčné využitie  územia  
Hlavnými cieľmi riešenia GDP bolo na podklade zhodnotenia územno-technických a dopravných údajov 
stanoviť predpoklady riešenia dopravných systémov a optimálneho fungovania jednotlivých dopravných 
systémov: 

• stanoviť koncepciu riešenia jednotlivých dopravných systémov mesta  
• stanoviť  zásady  ich realizácie 
• stanoviť zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie výstavby v území.  

Analýza  súčasných dopravných vzťahov bola spracovaná na základe výsledkov vykonaných prieskumov 
v Trnave, ktoré boli hlavným podkladom pre následné etapy prác na Generálnom dopravnom pláne. 
V prípade mesta Trnava bol dôležitým vstupom vplyv  charakteru územia, ako významného 
priemyselného  centra  na dopravné väzby v meste a dotknutom regióne. 
 
Predkladaná dokumentácia predstavuje  materiál, ktorý koncepčne rieši dopravný systém  na území mesta 
Trnava. 
Textová časť  je doplnená tabuľkami , grafmi a obrázkami a samostatnou grafickou časťou, obsahujúcou 
výkresy. 
 
Pri  návrhu dopravných riešení bolo potrebné rešpektovať: 

• rozlohu a polohu mesta, 
• demografickú štruktúru osídlenia, 
• ekonomické a hospodárske aktivity mesta, 
• funkcie mesta v rámci okresu, kraja, Slovenska, 
• predpokladaný demografický potenciál, 
• predpokladaný ekonomický potenciál, 
• historické danosti a kvality, 
• spôsob života a zvyky obyvateľov,  
• realizovateľnosť návrhov v čase. 

Cieľom bolo pripraviť realizovateľný návrh dopravnej infraštruktúry tak, aby: 
• bolo zachované udržateľné životné prostredie pre budúce generácie, 
• boli vytvorené dobré podmienky pre ekonomický rozvoj, 

 
V snahe zabezpečiť kvalitný dopravný systém obsluhy územia bolo potrebné stanoviť si určité poradie 
dôležitosti  : 

• prioritne zabezpečovať najdôležitejšie dopravné vzťahy, tým sa myslí vzťahy, ktoré poslúžia 
najväčšiemu počtu obyvateľov a návštevníkov, 

• návrhom obsluhy územia prostriedkami MAD preferovať jej rozvoj oproti rozvoju IAD, 
• preferovať potreby nemotorických účastníkov dopravy a to najmä chodcov a cyklistov. 
• rozvoj IAD zabezpečiť komplexnou vybavenosťou služieb, 
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• v záujme realizovateľnosti  dopravného systému navrhnúť také technické riešenia a  takú 
etapizáciu stavieb, aby bolo možné ho v danom čase vybudovať a uviesť do prevádzky. 

 
Východiskovými vstupmi bola podrobná analýza súčasného stavu spracovaná na základe: 

• štúdia demografickej a ekonomickej štruktúry mesta, 
• analýzy súčasného stavu dopravnej situácie v meste, 
• analýzy vykonaných dopravných prieskumov na území mesta, 
• rešpektovania záväzných materiálov mesta najmä Územného plánu mesta Trnava – aktualizácie z 

2004 a jeho zmien adoplnkov. 
• konzultácií so zainteresovanými pracovníkmi odborných zložiek  mestského úradu, 
• konzultácie so spracovateľmi Územného plánu mesta Trnava 
• zapracovanie  PD pre jednotlivé lokality, z ktorých mnohé sa ukončujú  súčasne s GDP. 

 
V rámci  riešenia cestnej siete boli rešpektované, príp. vyhodnocované (v nevyhnutnom rozsahu) riešenia 
projektových dokumentácií: 

• ÚPN mesta Trnava (EKOPOLIS, 2004),  
• Územný plán zóny Trnava – Cukrovar (EKOPOLIS , 2007) 
• Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trnava 2005 – 2008 (EKOPOLIS 2005 - 2008) 
• Návrhy Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava 2008 (EKOPOLIS 2008) 
• Návrh Zmeny Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar 01/2008 (EKOPOLIS 2008) 
• Severný obchvat Trnavy ( CEMOS, 2002) 
• Cesta I/61 Trnava - južný obchvat Trnavy (R-PROJEKT, 2007) 
• Obytná zóna Parnas 
• Obytná zóna Kočišské  
• Zóna Medziháj 
• Zóna OS Zátvor II 
• Prepojenie MČ Trnava – Západ s priemyselným areílom Trnava - Juh  (R-PROJEKT, 2008) 
• Obchodné centrum Trnava park (GFI STUDIO, 2007)  
• PLC Zavar 
• Logistický park VENTI I a VENTI II 
• Priemyselné parky a logistické parky v k.ú. Majcichov 2 x 
• Priemyselné parky a logistické parky v k.ú. Zeleneč 2 x 
• Zmeny a doplnky ÚPN O Zeleneč 
• Zmeny a doplnky ÚPN O Majcichov 
• Zmeny a doplnky ÚPN O Voderady 
• Zmeny a doplnky ÚPN O Zeleneč 
• Zmeny a doplnky ÚPN O Biely Kostol 
• Zmeny a doplnky ÚPN O Zavar 
• ÚPN O Šelpice 
 

Optimalizácia návrhu komunikačnej siete mesta bola spracovaná na základe výpočtov   dopravnej 
prognózy automobilovej dopravy.  
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Generálny dopravný plán  bol spracovaný v členení na  textovú časť a grafickú časť v nasledovnom 
rozsahu: 
 
Textová časť  
1.  Úvod 
2.  Zhodnotenie súčasného stavu dopravnej situácie 
3.  Predpoklady výpočtu dopravnej prognózy – základné dopravné bilancie 
4.  Návrh optimálneho riešenia vo vymedzenom návrhovom období 

 Cestná automobilová doprava 
 Autobusová doprava - mestská a prímestská 
 Pešia doprava a cyklistická doprava 
 Statická doprava 
 Železničná doprava 

5. Vplyv občianskej a technickej vybavenosti na dopravu v meste a dotknutom regióne 
6. Širšie dopravné vzťahy 
7. Strategické enviromentálne hodnotenie 
8. Detaily riešenia komunikačnej siete 

 
 
Grafická časť 
1.  Výkres širších vzťahov 
2.  Komplexný návrhový výkres  
3.  Komunikačný systém SÚ a dopravné zariadenia  
4.  Návrh systému a linkovania MAD 
5.  Návrh peších a cyklistických trás 
6.  Kartogram dopravného zaťaženia cestnej siete 
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2.  ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU   
 
 
2. 1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA  
 
Trnava je jedno z najvýznamnejších miest Slovenska. Leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej 
výške 146 m, vo vzdialenosti 45 km od hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy. 
Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského 
mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo 
postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel. 
Význam Trnavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa sem pred blížiacim tureckým nebezpečenstvom, v 
roku 1543, presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou.  
Bratislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského 
centra. krajiny.V 17. storočí boli postavené stavby, ktoré sú dnes národnou kultúrnou pamiatkou.  
V júni 1846 bol daný do prevádzky prvý úsek konskej železnice v Uhorsku, trať z Bratislavy do Trnavy. 
Bohatá história mesta zanechala výrazné stopy - množstvo architektonických pamiatok. Prechádzka 
historickým centrom, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytuje možnosť zoznámiť sa s 
pozoruhodným architektonickým súborom, ktorý sa tu formoval niekoľko storočí. Takmer pravidelný 
pôdorys centra mesta je vymedzený mestským opevnením.  
 
 
Situovanie mesta v rámci širšieho územia je na obrázku 2/1 

Obr. 2/1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trnava  sa nachádza  v Trnavskom kraji. Mesto je centrom okresu a kraja.. 
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Z  hľadiska vývoja mesta v posledných desaťročiach  sa najväčšie zmeny týkajúce sa rozlohy udiali v 
sedemdesiatych rokoch, keď boli k Trnave postupne pričlenené : 
Hrnčiarovce (28. 11. 1971), Modranka (1. 1. 1972) a Biely Kostol (1. 1. 1974), pričom mesto dosiahlo 
rozlohu 8 986 ha so zastavaným územím 1 462 ha. Mesto Trnava sa členilo na 8 mestských častí (1. Staré 
Mesto, 2. Kopánka, 3. Hlboká, 4. Tulipán, 5. Nové Mesto, 6. Modranka, 7.Hrnčiarovce , 8. Biely Kostol).  
K 1. 1. 1993 sa od Trnavy odčlenil Biely Kostol a od 1. 1. 1994 sa odčlenili aj Hrnčiarovce nad Parnou.  
 
V súčasnosti sa mesto člení na 6 mestských častí ( Trnava stred, Trnava západ, Trnava sever, Trnava 
východ, Trnava juh, Modranka). 
 
Členenie  mesta Trnava  je na obr. 2/2 
                                                                                                                                  Obr.2/2 

 
 
 
Základné demografické charakteristiky mesta Trnava  podľa posledného sčítania ľudu  sú  uvedené 
v tabuľke 2/1 - oficiálne údaje ŠÚ SR: 

Tab. 2/1 
 Trnava Okres Trnava Trnavský kraj 
Rozloha    - km2 71,53 741,00 4147,50 
Počet obyvateľov  v roku 2001 70 286 127125 551003 
Hustota zaľudnenia (obyv. na km2) 982 171 133 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (osoby) / (%)                37 224 / 52,3% 64799 / 50,5 - 
Odchádzka za prácou (osoby) 7033 21703 - 
Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku  (%) 16,9% 17,3% - 
Podiel obyvateľov v produktívnom veku         (%) 67,1% 64,0% - 
Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku     (%) 14,8% 17,9% - 
Index vitality   114 97 - 
Počet bytov (% v rodinných domoch) 22352 (19%) 38422 (49%) 168831(62%) 
Priemerná obývanosť (obyv. na byt) 3,04 3,308 3,26 

 
 
 
 
 
 
 

počet obyvateľov 14 655  
hustota 656 obyvateľov na km2 

počet obyvateľov 10 465  
hustota 4 867 obyvateľov na km2 

počet obyvateľov 15 433  
hustota 1 448 obyvateľov na km2 

počet obyvateľov 2 598  
hustota 335 obyvateľov na km2 

počet obyvateľov 11 331  
hustota 1 411 obyvateľov na km2 

počet obyvateľov 13 396  
hustota 650 obyvateľov na km2 
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Od roku 1996 je Trnava krajským mestom, ktoré obýva podľa posledného sčítania ľudu 70 286 
obyvateľov. Plní funkciu administratívno-správneho, hospodárskeho, kultúrneho a vedeckovýskumného 
centra okresu a Trnavského samosprávneho kraja. 
 
Od posledného sčítania ľudu v roku 1991 poklesol štatisticky počet obyvateľov  (z 71 783 v roku 1991 na 
70 286 v roku 2001). Tento pokles bol spôsobený hlavne odčlenením miestnej časti Biely Kostol v roku 
1993.Z hľadiska demografického vývoja teda bola zaznamenaná stagnácia počtu obyvateľov. Zmeny v 
štruktúre obyvateľstva sa prejavili aj jeho zostarnutím, kedy sa progresívny typ populácie (index vitality 
200) v roku 1991 zmenil na typ stabilizovaný (index vitality 122) v roku 2001. Výrazne poklesol podiel 
detí do 14 rokov (z 26,3 %  v roku 1991 na 18,1 % v roku 2001) a narástol podiel ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva (z 60,6 % v roku 1991 na 67,1 % v roku 2001). 

Rast obyvateľstva prirodzeným prírastkom bude minimálny, to znamená, že demografický rozvoj mesta 

Trnava sa bude zabezpečovať zvýšenou migráciou obyvateľstva.  
 
Vývoj počtu obyvateľov je znázornený na obrázku č. 2/3.  

Obr. 2/3 

 
 
 
V období r. 1970 – 1991 mesto Trnava zaznamenalo dynamický nárast počtu obyvateľov. Priemerný 
ročný prírastok dosiahol 1 164 obyvateľov, pričom v etape r. 1970 – 1980 bol priemerný ročný prírastok 
1 529 obyvateľov a v etape r.1981 – 1991 cca 799 obyvateľov. Pozitívny vývoj vyplývajúci z priaznivej 
vekovej skladby obyvateľstva sa však v uplynulom desaťročí podstatne zmenil, keď priemerný ročný 
prírastok v prvej polovici klesol na cca 281 obyvateľov a v druhej polovici dokonca na 94 obyvateľov. 
Nové územné a správne členenie Slovenska vyvolalo vytváranie nových priestorových vzťahov. 
Zaujímavé je formovanie vzťahov medzi centrom a jeho zázemím, čiže medzi sídlom okresu a ostatnou 
časťou okresu. V pôvodných okresoch sa tento vzťah formoval dlhodobo, v novovzniknutých sa tieto 
vzťahy iba začínajú vytvárať.  Mesto Trnava vytvára pre svoje spádové úzenie širokú základňu pre prácu, 
školstvo a voľno-časové aktivity.  V rámci mesta boli tieto údaje zisťované dopravno- sociologickým 
prieskumom.  Vzťahy v rámci okresu boli zisťované z podkladov štatistického úradu.   
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Počet obyvateľov miest Trnavského okresu odchádzajúcich za prácou je uvedený v tabuľke 2/2 – stav 
k roku 2001.  

Tab. 2/2 
Trnavský  kraj Počet obyvateľov 

Okres Počet obyvateľov Ekonomicky aktívni Odchádyajúci za 
prácou 

% 

TRNAVA 70286 37224 7033 18.9 
Biely kostol 1201 611 397 65.0 
Biňovce 667 306 172 56.2 
Bohdanovce nad Trnavou 945 326 158 48.5 
Boleráz 1982 982 472 48.1 
Borová 329 168 100 59.5 
Brestovany 1961 932 599 64.3 
Bučany 2118 1050 551 52.5 
Buková 706 348 165 47.4 
Cífer 3806 1885 930 49.3 
Dechtice 1771 873 522 59.8 
Dlhá 383 178 86 48.3 
Dobrá voda 853 371 180 48.5 
Dolná krupá 2237 1092 534 48.9 
Dolné dubové 607 295 180 61.0 
Dolné Lovčice 708 355 234 65.9 
Dolné Orešany 1179 531 320 60.3 
Horná krupá 538 247 159 64.4 
Horné dubové 378 182 117 64.3 
Horné orešany 1811 859 547 63.7 
Hrn čiarovce nad parnou 2033 946 282 29.8 
Jaslovské Bohunice 1690 900 283 31.4 
Kátlovce 1067 556 354 63.7 
Košolná 650 330 182 55.2 
Križovany nad Dudváhom 1747 812 463 57.0 
Lošonec 517 238 151 63.4 
Majcichov 1830 876 481 54.9 
Malženice 1146 572 282 49.3 
Naháč 446 201 124 61.7 
Opoj 763 394 240 60.9 
Pavlice 485 235 110 46.8 
Radošovce 387 186 109 58.6 
Ružindol 1248 609 309 50.7 
Slovenská nová ves 425 205 110 53.7 
Smolenice 3234 1630 637 39.1 
Suchá nad parnou 1718 819 495 60.4 
Šelpice 554 261 153 58.6 
Špačince 2026 939 523 55.7 
Šúrovce 2211 1072 584 54.5 
Trstín 1270 605 294 48.6 
Vlčkovce 1149 582 352 60.5 
Voderady 1321 711 348 48.9 
zavar 1727 785 471 60.0 
Zeleneč 2369 1200 696 58.0 
Zvončín 646 320 214 66.9 
Spolu  127125 64799 21703 33.5 

 
Podiel obyvateľov okresu Trnava predstavuje 23% z počtu obyvateľov celého kraja. V okrese je 7 
okresných miest. V meste Trnava žije 55,3% obyvateľov okresu a 12,8% obyvateľov kraja. 
 
V posledných rokoch nastal v Trnave veľký prílev investorov, spojený predovšetkým so spustením 
prevádzky automobilových závodov PSA. Medzi najvýznamnejšie odvetvia patria:  
Automobilový priemysel 
PSA Peugeot Citroën - výroba automobilov malej triedy 
Logistický park Trnava / Zavar 
FAURECIA Slovakia, s.r.o., OZ Seating Trnava - výroba dielov (sedačky pre PSA) pre automobilový 
priemysel 
STREIT Trnava, s.r.o. - výroba dielov (turbo komponenty) pre automobilový priemysel 
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DATALOGIC Slovakia, s.r.o. - výroba čítačiek čiarových kódov, mobilných počítačov a RFID systémov 
Strojárstvo 
ŽOS Trnava, a.s. – oprava a modernizácia nákladných a osobných železničných vozňov 
ZF SACHS Slovakia, a.s. – výroba a opravy spojok a hydrodynamických meničov pre motorové vozidlá 
ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. – výroba gumokovových dielov a systémov tlmenia nárazov 
TOMA INDUSTRIES, spol. s.r.o. – vývoj, výroba, predaj tvárniacej techniky, výroba lisov a zariadení 
Elektrotechnika 
SONY Slovakia, s.r.o. – výroba televíznych príjmačov a komponentov 
PUNCH PRODUCTS Trnava, spol. s.r.o. – dodávky komponentov pre spotrebnú a priemyselnú 
elektroniku 
INVENSYS Elektronika Slovensko, a.s. – výroba dosiek plošných spojov pre bielu techniku 
Stavebníctvo 
SIBAMAC, a.s. – stavebná činnosť 
AGROSTAV Trnava, a.s. dopravné, pozemné stavby, výstavby občianskych a bytových stavieb 
Priemyselná 4 , 917 01 Trnava, tel.: 033 5514 649 – 
Nábytkárstvo 
SWEDWOOD Slovakia, spol. s.r.o. - OZ Spartan – výroba a predaj drevotrieskového dyhovaného 
nábytku pre obchodnú sieť IKEA 
METAL DESING Slovakia, a.s. – výroba a predaj kovového nábytku 
Sklárstvo 
JOHNS MANVILLE Slovakia, a.s. – výroba sklenených vlákien a predaj sklolaminátových výrobkov z 
nich 
Potravinárstvo 
I.D.C. Holding, a.s. OZ Figaro Trnava – výroba a predaj cukroviniek a trvanlivého pečiva 
VITANA Slovensko, s.r.o. – výroba a predaj potravinárskych výrobkov 
LYCOS - Trnavské sladovne, spol.s.r.o. – výroba a predaj pivovarského sladu  
Sladovňa SESSLER, a.s. - výroba a predaj pivovarského sladu 
Poľnohospodárstvo 
SEMAT, a.s. – výroba a predaj osív, sadív, obchodná činnosť v poľnohospodárstve, v potravinárstve 
SEMPOL HOLDING, a.s. – výroba a predaj osív a sadív, obchodná činnosť v poľnohospodárstve, v 
potravinárstve, výroba mlynských výrobkov 
Energetika 
VÚJE Trnava, a.s. – výskumná a vývojová činnosť v oblasti jadrovej energetiky 
Doprava 
Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. – zabezpečovanie autobusovej prepravy osôb 
Ostatný priemysel 
Zlieváreň Trnava, s.r.o. – výroba liatinových produktov 
Menzolit Fibron Automotive, s.r.o. – výroba a spracovanie duroplastov 
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava – výroba a predaj chemických a čistiacich prostriedkov 
 
Trnava pokračuje vo svojej tradícii „ mesta vzdelanosti „  a poskytuje v meste systém celoživotného 
vzdelávania, v ktorom je aktívne zapojený celý komplex školských inštitúcií a zariadení ( štátnych aj 
neštátnych ) od materských škôl až po Univerzitu tretieho veku,vrátane rôznych centier voľného času, 
mládežníckych organizácii a občianskych združení, ktoré vypĺňajú voľnýčas detí a mládeže. 
Krajské mesto Trnava disponuje dobrou vedomostnou skladbou absolventov stredných a vysokých škôl a 
vytvára dobré predpoklady ďalšieho rozvoja Trnavy a jej regiónu v oblasti priemyslu, služieb, 
zdravotníctva, potravinárstva, školstva a iných odvetví. 
 
Predškolské zariadenia, základné  školy a umelecké školy navštevovalo roku 2006/2007 9274 detí: 
Materské školy - 1 615 detí 
Základné školy - 5 976 detí 
Umelecké školy a centrum voľného času  -1 683 detí. 
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Stredné školy, gymnáziá a odborné učilištia navštevovalo spolu 8 914 študentov: 
Stredné školy                     - 3 849 šudentov 
Gymnázia                          - 2 131 študentov 
Stredné odborné učilištia  - 2 934  študentov 
 
Vysoké školy mesta Trnava navštevovalo v školskom roku 2006 / 2007 19 732 študentov 
Trnavská univerzita - 7 731  
Univerzita sv. Cyrila a Metoda - 6 350 
Materialovotechnologická fakulta STU - 5 280 
Univerzita tretieho veku - 371  
 
Ako vidieť zo stručného prehľadu demografického vývoja, dôležitým ukazovateľom pre riešenie 
dopravnej situácie je práve veľký počet osôb, ktorí nie sú trvale bývajúcimi obyvateľmi, ale pravidelne 
 dochádzajú za prácou a školu, prechodne bývajúce osoby, návštevníci mesta. Tieto skutočnosti vyplynuli 
aj z výsledkov vykonaných prieskumov. Prejavilo sa to na porovnaní dopravných vzťahov, ktoré boli 
zistené u trvvale bývajúceho obyvaťeľstva dopravno-sociologickým prieskumom a celkových dopravných 
vzťahoch 
   
Rozdiel v jazdách IAD trvale býv. obyvateľstva voči celkovému objemu jázd IAD je  znázornený na 
obrázku  2/4 

                                                                                                                              obr 2/4 
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Dopravnú vzbavenosť nie je preto potrebné budovať iba vo vzťahu k obyvateľom mesta a návštevníkom, 
ale v prípade miest, takého charakteru ako je Trnava aj vo vzťahu k  prechodne bývajúcim osobám,.   
Špecifikum mesta je aj vo veľkom priemyselnom zázemí, ktoré ponúka vysoký počet pracovných 
príležitostí, s ktorými súvisí napr. prenájom bytov. Toto platí aj o vysokoškolských študentoch.  
Prechodne bývajúce osoby  využívajú ponuku mesta rovnako ako trvale bývajúce obyvateľstvo a ktorých 
dopravné správanie je rovnaké ako pri trvale bývajúcich obyvateľoch. Ide predovšetkým o využívanie 
MAD, odstavovanie vozidiel pri bytových jednotkách, využívaní služieb a pod.     
 
Tieto skutočnosti boli spolu s plánovaným rozvojom bytov, služieb a pracovných príležitostí zohľadnené 
aj  v prognózovej časti GDP, kde sa tieto poznatky prejavili v  nárokoch na cestnú infraštruktúru 
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2. 2.  ANALÝZA  SÚČASNÉHO STAVU DOPRAVY  
 
 
Dopravná situácia v Trnave je závislá na mnohých faktoroch, z ktorých najdôležitejšie sú: 
• Rozloha kraja dosahuje 4147,50 km2.  Mesto Trnava má rozlohu 71,53 km2  a spolu s svojim 

spádovým územím vymedzuje veľkosť, ktorú musí dopravný systém obslúžiť. 
• Geografická poloha mesta limituje možnosti rozvinutia dopravných sietí polohou diaľnice 

a železničných tratí. Rovinatý charakter územia napomáha rozvoju územia.  
• Napojenie na ostatnú dopravnú sieť ovplyvňuje rozloženie dopravných pohybov po komunikačnej 

sieti mesta. Hlavný dopravný ťah tvorí diaľnica D1. Trnava je napojená na diaľnicu D1  križovatkou 
Trnava a diaľničným privádzačom, ktorý je pokračovaním rýchlostnej cesty R1 v smere od Nitry 
a Pohronia. Cesta sa na vstupe do mesta zužuje na 2-pruhovú miestnu komunikáciu, v súčasnosti už 
kapacitne ale aj technicky nevyhovujúcu. 

• Mesto má v vsúčasnosti 14 vstupných komunikácií, ktoré prechádzajú mestom a zvyšujú podiel 
tranzitnej dopravy 

 
Funkcie mesta, ktoré sú miestne, okresné, krajské, ale aj nadregionálne tvoria základ pre stanovenie 
zabezpečenia dopravných potrieb jednak bývajúceho obyvateľstva a návštevníkov. 
Zhodnoteniu súčasného stavu dopravnej situácie v Trnave  predchádzala séria dopravných prieskumov na 
území mesta.v roku 2007,  ako aj podrobná analýza spracovaných materiálov, týkajúcich sa danej 
problematiky. Tieto sú vyhodnotené v časti Prieskumy a rozbory a  boli východiskom pre spracovanie 
GDP. Ich cieľom je podrobne zmapovať a analyzovať súčasnú dopravnú situáciu v súvislosti 
s demografickými, socio-ekonomickými aktivitami mesta a jeho existujúcou dopravnou kostrou. 
Vzhľadom na potrebu podrobne analyzovať situáciu v meste v nadväznosti na vývoj motorizácie, dopyt 
po dopravných službách obyvateľov na individuálnu a hromadnú dopravu bolo potrebné získať čo 
najväčší objem informácií o pohybe obyvateľov o ich dopravnom správaní sa o využívaní poskytovaných 
dopravných služieb. 
 
Rozsah a podrobnosť dopravných prieskumov vychádzali z charakteru údajov, ktoré bolo potrebné 
prieskumami získať. Spracoavetelia vychádzali zo skúseností, ktoré mali pri vykonávaní podobných 
prieskumov v minulosti. Z výsledkov prieskumov bola vytvorená  databáza údajov, charakterizujúcich 
momentálnu dopravnú situáciu na území mesta.  
Základným výstupom bolo zistenie smerovania dopravných prúdov na území mesta a následné stanovenie 
objemov dopravy v rámci intravilánu,  dopravné vzťahy vo vzťahu k spádovému územiu a vzťahy 
tranzitné.  Prieskumy boli zamerané na všetky druhy dopravy. Jednotlivé druhy prieskumov sa navzájom 
dopĺňali  aby boli možné čo najviac eliminovať prípadné chyby v zbere dát.  
Štandardné dopravné prieskumy boli doplnené dopravno- sociologickým prieskumom, ktorý podrobne 
monitoroval dopravné správanie obyvateľov Trnavy. 
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2. 2. 1  STRUČNÝ PREHĽAD VÝSLEDKOV VYKONANÝCH PRIESKUMOV  
 

Podrobne sa vykonaním a vyhodnotením  prieskumu zaoberá  časť I. PRIESKUMY A ROZBORY  

Uvedená dokumentácia obsahuje podrobné vyhodnotenie uvedené v samostatných častiach, ktoré sa 
venujú jednotlivým druhom prieskumov. Jednotlivé výsledky a získané poznatky zhrnúť nasledovne: 
 
Vykonané dopravné prieskumy  

• Dopravno-sociologický prieskum 
• Smerový prieskum automobilovej dopravy 
• Križovatkový prieskum 
• Prieskum mestskej autobusovej dopravy (MAD) 
• Prieskum nemotoristických dopráv 
• Prieskum statickej dopravy 
 

Prepočtové koeficienty z 10h na 24h 
Prvotné údaje o počte vozidiel, ktoré boli zistené prieskumami automobilovej dopravy  za 10h. boli 
prepočítané  na 24 h  podľa prepočtových koeficientov. Hodnota prepočtových koeficientov bola závislá 
od druhu dopravy a pohybovala sa v hodnotách  

• osobné automobily , intravilánová doprava – 1,599 
• osobné automobily , zdroj, cieľ, tranzit – 1,533 
• ostatné automobily , intravilánová doprava – 1,524 
• ostatné automobily , zdroj, cieľ, tranzit – 1,477 
 

Vývoj dopravy na komunikáciách mesta v období 2001-2007: 
• Komunikácie na vstupoch do mesta – 1,638 
• Komunikácie na vnútornom okruhu – 2,130 
• Komunikácie na vstupoch do CMZ  – 0,946 

 
Skladba dopravného prúdu 

• osobné automobily  tvorili  81,5% všetkých vodidiel, 
• nákladné automobily  tvorili 16,7%,  
• autobusy tvorili 1,8%. 

 
Špičkové hodiny, kedy objem dopravy na území Trnavy dosahuje najvyššie hodnoty   

 
• Automobilová doprava  

ranná dopravná špička sa vyskytovala v čase od 7.15 – 8.15 h     
popoludňajšia dopravná špička sa vyskytovala v čase od 15.00 – 16.00 h 

• MAD  
ranné špičkové obdobie sa vyskytovalo v čase od 6.00 – 8.00h     
popoludňajšie špičkové obdobie  sa vyskytovalo v čase od 14.00 – 16.00 h 

• Cyklistická doprava  
ranná špičkové obdobie sa vyskytovalo v čase od 7.00 – 8.00 h     
popoludňajšie špičkové obdobie sa vyskytovalo v čase od 15.00 – 18.00 h 

• Pešia doprava 
ranná špičkové obdobie sa vyskytovalo v čase od 7.00 – 8.00 h     
popoludňajšie špičkové obdobie sa vyskytovalo v čase od 14.00 – 17.00 h 
 
Podiel špičkovej hodiny – automobilová doprava = 7,4% celodenného objemu dopravy   
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Údaje o smerovaní dopravy   

 
Z  počtu  182 611  jázd/24h bolo zistené že : 

• vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykonalo 54,6% – 100 194 jázd/24h 
• zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykonalo 37,9% – 71045 jázd/24h 
• tranzitné jazdy (cez mesto) vykonalo  6,5 % – 11372 jázd/24h 

 
Počet všetkých ciest  vykonaných trvale bývajúcim obyvateľstvom  - 172 990 ciest/24h 
 
Dopravno-sociologickým prieskumami bolo zistených u zdrojových účelov 80 959 ciest z domu,    34425 
ciest z práce a 12 455 ciest zo školy. Toto sú zdrojové účely ciest pravidelné.      
U cieľových účelov  to bolo 78 883 ciest  domov, 35 117 ciest do práce a 12 801 ciest do školy. To sú 
cieľové účely ciest pravidelné 
 
Podľa použitého dopravného prostriedku  bolo dopravno-sociologickými prieskumami   zistených: 
 

• Počet ciest MAD             20 586 ciest/ 24h   11,9% 
• Počet ciest IAD:               60 719            35,1% 
• Počet ciest na motocykli:     692             0,4% 
• Počet ciest PAD:               2 768             1,6% 
• Počet ciest na bicykli:      11 417            6,6% 
• Počet ciest peši:                76 808           44,4% 
 

Deľba                 MAD : IAD  -                 =    25 : 75 
 
 Uvedená deľba poukazuje na nízke využívanie MAD. Naopak výrazný je podiel pešej dopravy. Ktorý 
dosahuje takmer 45%. 
 
Hybnosť 
 
Hybnosť predstavuje počet ciest, na  obyvateľa a deň.. 

• Celková hybnosť                   - 2,62 cesty/osobu/deň 
• Hybnosť IAD+motocykel      - 0,92 
• Hybnosť MAD a PAD           - 0,35 
• Hybnosť peší                         - 1,16 
• Hybnosť cyklisti                    - 0,17 

 
Na základe získaných údajov z prieskumov a analýzy súčasného stavu dopravy bolo spracované zadanie, 
ktoré  špecifikovalo okruhy a podmienky riešenia Generálneho dopravného plánu.  
 
 
2. 2. 1. 1  DOPRAVNO-SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM  
 
Základným cieľom dopravno-sociologického prieskumu bolo získanie údajov o pohybe obyvateľstva na 
území mesta Trnavy z hľadiska časového, smerového a sociálno – demografického.  Ide o špeciálny druh 
prieskumu, zameraný na  trvale bývajúce obyvateľstvo. 
Dopravno-sociologický prieskum bol vykonaný  dotazníkovou metódou – priamym dopytom 
vyškolených anketárov v náhodne vybratých domácnostiach. Anketári v dotazníkoch zaznamenávali cesty 
predchádzajúceho  dňa. Okrem zdroja  cieľa   pohybu obyvateľstva v rámci územia, bolo získavanie 
údajov zamerané aj na druh použitého dopravného prostriedku ako  aj účel vykonanej cesty.  Otázky boli 
zamerané aj na víkendové cesty , motorizáciu a vlastníctvo dopr. proestriedkov a sociodemografickú 
štruktúru respondentov. 
 



 
GENERÁLNY  DOPRAVNÝ  PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              16    

 
V rámci prieskumu bolo dotazovaných 3091 respondentov (nad 6 rokov)  v 1 144 domácnostiach, čo 
prestavuje vzorku 4,64 % základného súboru respondentov a 5,12% základného súboru domácností.  
Vzorka respondentov po prepočte na  100%, predstavuje skutočný objem domácnoností ,  ciest  
a dopravných prostriedkov. 
 V rámci dopravno-sociologického prieskumu boli analyzované údaje o 22 352 domácnostiach. 
V Trnave bolo zistené vlastníctvo 23 177 osobných automobilov 

- 4 895  domácností je bez osobného auta,  
- 12 741 domácností  vlastní jeden osobný automobil,  
- 3845 dva osobné automobily,  
- 782 domácnosti 3 a  
- 89 domácností viac ako 3 osobné automobily. 

Okrem osobných automobilov bolo zisťované aj vlastníctvo iných motorových vozidiel. Tieto vlastnilo 
7,7% domácností v počte2036 vozidiel. 
Trnava leží na rovinatom území a preto je ideálnou lokalitou pre cyklistickú dopravu. Celkovo bolo 
prieskumom zistených vlastníctvo 40  000 bicyklov.   

- 4157 domácností nevlastní žiaden bicykel,  
- 5655  domácností s jedným bicyklom,  
- 6750 domácností s dvomi bicyklami a 5 
- 790  domácností vlastní tri a viac bicyklov. 

Z domácností, ktoré vlastnili automobil  malo 3 476 domácností  = 19,9%o auto odstavené vo vlastnej 
individuálnej garáži. 716 domácností = 4,16% v hromadnej garáži a 11 773 = 67,4% malo auto odstavené 
na verejnom parkovisku alebo ulici. Iným spôsobom odstavovalo vozidlo 1517 domácností. 
Priemerný ročný prebeh osobného automobilu predstavuje v Trnave 11 318 km. 
2148 = 12,31% domácností ročne najazdí vlastnými vozidlami do 5 000 km, 4978 domácností = 28,5% 
najazdí 5 000 až 10 000 km. 5869 domácností = 33,6% najazdí ročne vlastnými vozidlami 10 000 až 20 
000 km. Viac ako 20 000 km ročne najazdí 4472 = 25,6% domácností. 
Priemerný ročný prebeh ostatných motorových vozidiel vo vlastníctve domácností predstavuje najvyššie 
zastúpenie = 62,5%   do 5 000 km ročne. 25% najazdí 5000 – 10 000 km a 12,5% viac ako 20 000 km 
ročne. 
Dopravno-sociologickým prieskumom bolo zistených  49,33 % podiel mužov (32 865)   a 50,7%  podiel  
žien (33799)  z celkového počtu obyvateľov.  Podľa vekových kategórií bolo zistené: 

- do 14 rokov bolo zistených   10,6% osôb, 
- od 15 – 39 rokov 45,8%  a  
- od 40 – 59 rokov 32,1% osôb.  

Z pohľadu ekonomickej aktivity bolo z celkového počtu  
- 61,4% zamestnaných (vrátane podnikateľov),   
- 22,8%  žiakov a študentov,  
- 2,4% žien v domácnosti,  
- 11,9% dôchodcov a  
- 2,6% nezamestnaných . 

 Dopravno-sociologickým prieskumami bolo zistených u zdrojových účelov 80 959 ciest z domu,    34425 
ciest z práce a 12 455 ciest zo školy. Toto sú zdrojové účely ciest pravidelné.      
U cieľových účelov  to bolo 78 883 ciest  domov, 35 117 ciest do práce a 12 801 ciest do školy. To sú 
cieľové účely ciest pravidelné 
Podľa použitého dopravného prostriedku  bolo dopravno-sociologickými prieskumami   zistených: 

- 23 354 = 11,9 % ciest vykonaných prostriedkami MAD a PAD.  
- 61 411 = 35,53 % ciest bolo vykonaných individuálnou automobilovou dopravou a motocyklom 
- 11 417 = 6,6% bicyklom  
- 76 808   =  44,4 % ciest bolo vykonaných peši.  

 
Využitie dopravného prostriedku v rámci mesta je vidieť z grafu na obrázku 2/5 
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Podrobne sa vykonaním a vyhodnotením  prieskumu zaoberá  časť I.PRIESKUMY A ROZBORY – 
1.Dopravno-sociologický prieskum 
 
 
2. 2. 1. 2  SMEROVÝ PRIESKUM AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY 
 
Údaje o smerovaní automobilovej dopravy boli zisťované dvoma druhmi štandardných prieskumov  

•  Smerovým  dopravným  prieskumom  automobilovej  dopravy metódou zápisu EČV (ďalej 
prieskum EČV) 

• Kontrolným profilovým  prieskumom automobilovej  dopravy  
Pre účely  dopravných prieskumov a následného vyhodnotenia smerovania dopravy  bolo územie mesta 
Trnava  rozdelené na 15 dopravných oblastí a 14 vonkajších smerov.   
Hranice dopravných oblastí rešpektovali hranice urbanistických okrskov v zmysle ÚPN mesta a  boli 
vytvorené ich zlúčením. Vonkajšie smery boli reprezentované vstupnými resp. výstupnými 
komunikáciami cez hranice mesta.    
 
Delenie údemia na dopravné oblasti a smery  je uvedené v nasledujúcej tabuľke 2/3a a 2/3b a na obrázku 
2/6 

Tab.2/3a  
Dopravná oblasť Urbanistický obvod 
1 Horné mesto, Dolné mesto, Ružín 
2 Nemocnica, Bojisko, Starý tulipán, Stromovka 
3 Za hradbami, Nad stanicou, Pred stanicou, Dolné sady, Medzisady, Horné sady 
4 Pri stanici, TAZ, Skloplast 
5 Výhybňa, Kočišské, Kamenný mlyn 
6 Cukrovar , Predmestie, Rázcestie, Pivovar, Pažitný mlyn, Nad kamenným mlynom, Medziháje,,  Farský mlyn 
7 Stará kopánka, Pekné pole, Orava, Vodáreň, Zátvor, Rybník, Slávia, Horné za cestou, Dolné za cestou 
8 Hurbanov, Hliník, Tehelne, Záhradky, Richterov dvor 
9 Vozovňa, Návršie 
10 Agrokomplex, Dolina 
11 Pri Zelenečskej ceste, Modranka 
12 PSA 
13 Hrnčiarovce 
14 Kočišské 
15 Biely kostol 
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Tab.2/3b  
Dopravný smer cesta 
101 I/51 – smer Trstín 
102 III/50401 smer Dolná Krupá 
103 II/560 – smer Špačince 
104 II/504- smer Malženice 
105 I/61 – smer Piešťany 
106 III/51031-  smer Zavar 
107 I/51 privádzač 
108 I/51 - smer diaľnica 
109 III/ 61018 -   smer Zeleneč 
110 III/ 61017 -  smer Voderady 
111 I/61 - smer Cífer 
112 II/504 -  smer Ružindol 
113         III/50406 – smer Suchá nad Parnou 

  
Na území mesta bolo situovaných 61 sčítacích stanovíšť, z toho 14 sčítacích  stanovíšť na hranici mesta a 
47 sčítacích stanovíšť v jeho intraviláne. Na 12-tich stanovištiach sa vykonával zároveň kontrolný 
profilový prieskum.  Získané údaje boli z dôvodu analýzy vývoja dopravy na jednotlivých profiloch 
porovnané z doteraz zistenými údajmi o intenzite dopravy. Na území mesta sa nachádza pomerne hustá 
sieť sčítacích úsekov, kde je v 5-ročných intervaloch v rámci celoštátneho sčítania monitorovaná intenzita 
dopravy. Práve na týchto úsekoch bolo možné porovnať vývoj dopravy za posledných 10 rokov. V roku 
2001 bol na území mesta vykonaný smerový prieskum automobilovej dopravy, ktorého údaje boli  tiež  
zahrnuté  do analýzy.  

Podrobne sa vykonaním a vyhodnotením  prieskumu zaoberá  časť  I. PRIESKUMY A ROZBORY- 
2.Smerový prieskum automobilovej dopravy  
 
 
2. 2. 1. 3  KRIŽOVATKOVÝ PRIESKUM  
 
V rámci dopravných prieskumov boli monitorované vybrané križovatky v dopravne zaťažených 
lokalitách Trnavy. 
 

Schéma s označením lokalít križovatkového prieśkumu ja obrázku 2/7 
 
                                                                                              Obr 2/7 

1. Piešťanská – Bučianska – 
Vladimíra Clementisa – 
Veterná 

2. Hlboká – Rybníková – 
Špačinská – Bučianska  

3. Šrobárova – T. Vansovej – 
Hospodárska – Trstínska 
cesta 

4.  Hlboká – Spartakovská – 
Kollárova – Sladovnícka 

5. Hospodárska – Kollárova – 
Dohnányho 

6. Tamaškovičova – Nitrianska 
– Sladovnícka  

7. Tamaškovičova – Ul. 9. 
mája – Zelenečská – 
Dohnányho  
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Získané údaje z prieskumov križovatiek umožnili podrobnejšie zhodnotiť dopravnú situáciu v meste 
Trnava ako aj smerovanie dopravy v meste. Z údajov boli zistené charakteristiky priebehu intenzít na 
križovatkách počas dňa, zaťaženie počas špičkových hodín, podiel nákladnej dopravy v dopravnom 
prúde, ako aj to, jednotlivé križovatky kapacitne nevyhovujú a je potrebné robiť opatrenia. Tie môžu byť 
buď zefektívnenie signalizácie (v prípade križovatiek riadených CSS), to znamená úpravy stavebného 
charakteru (pridanie pruhov), úpravy dĺžky jednotlivých fáz, prípadne úpravy signálnych plánov na 
zabezpečenie dynamiky riadenia CSS. 

Podrobne sa vykonaním a vyhodnotením  prieskumu zaoberá  časť I. PRIESKUMY A ROZBORY – 
5.Križovatkový prieskum 
 
 
2. 2. 1. 4  PRIESKUM HROMADNEJ DOPRAVY  
 
 
Úlohou doplnkového prieskumu hromadnej dopravy bolo zistiť počet a obrat cestujúcich na zastávkach 
mestskej  a prímestskej  autobusovej dopravy dopravy (MAD a PAD) s určením smeru jazdy vozidla.  
Analýza zistených výsledkov bola doplnená  výsledkami dopravno-sociologického prieskumu. Cieľom 
bolo stanovenie súčasných dopravných vzťahov v rámci územia mesta (MAD) a spádového územia  
(PAD). Tieto tvorili východiskový podklad pre spracovanie návrhov optimalizácie linkového vedenia 
hromadnej dopravy.  
Údaje o počte spojov, liniek a obrate cestujúcich boli zisťované dvoma druhmi prieskumov. 

- Prieskumom mestskej autobusovej dopravy (MAD) 
- Prieskumom prímestskej autobusovej dopravy (PAD) 

Prieskumy boli vykonané na vybraných zastávkach mestskej a prímestskej autobusovej dopravy a na 
autobusovej stanici.  
Pre prieskum boli zvolené najzaťaženejšie zastávky, ktoré sú pre dimenzovanie najdôležitejšie.  
 
Prieskum PAD bol vykonaný na troch vybraných stanovištiach na území mesta a na autobusovej stanici.  

- zastávka PAD  Kollárova ul.  
- zastávka PAD  Šrobárova ul. 
- zastávka PAD  Zelený kríčok 
- Autobusová stanica Trnava 

 

Podrobne sa vykonaním a vyhodnotením  prieskumu zaoberá  časť I. PRIESKUMY A ROZBORY- 
3.Prieskum hromadnej dopravy 

 
2. 2. 1. 5  PRIESKUM NEMOTORISTICKÝCH DOPRÁV  
 
Prieskum nemotoristickej dopravy bol zameraný na pohyb peších a cyklistov na hlavných trasách 
kolidujúcich s automobilovou dopravou.  
Význam peších ciest v súčasnosti neustále stúpa aj pri veľkom rozvoji IAD. Medzi najfrekventovanejšie 
pešie trasy v meste Trnava patria: 

- stanica ŽSR – park J. Kráľa – sídlisko Prednádražie  
- stanica ŽSR – centrum mesta  
- Hlavná ulica, kde je vytvorená pešia zóna – Štefánikova ulica  
- Poliklinika Družba – Nám. Sv. Mikuláša – ulica M. Schneidera - Trnavského – Hviezdoslavova 

ulica – Trojičné nám. – Bernolákova Brána   
- Bernolákov sad  

 
V meste sa nenachádzajú žiadne podchody pre peších.  
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V meste Trnava sa vo veľkej miere využíva nemotoristická doprava, preto sa postupne budujú samostatné 
cyklistické chodníky (Kamenná cesta, Park J. Kráľa, Bernolákov sad, Spartakovská ulica, Vl. Clementisa, 
Starohájska ulica), ktoré sa zapájajú do siete cykloturistických ciest v rámci celého regiónu.  
Najväčší počet peších bol zaznamenaný v centre mesta – historické jadro, hlavne na pešej zóne a v jej 
okolí. Počet cyklistov bol v tomto ročnom období nízky. Avšak počas letného obdobia, tak ako v iných 
mestách, tak aj v Trnave obyvatelia využívajú bicykel ako dopravný prostriedok, ktorým, sa dopravujú za 
prácou, vzdelaním, obchodom a službami.  
 
Väčšina peších a cyklistických chodníkov ja situovaná v centre mesta a jeho blízkom okolí. V okrajových 
častiach hlavne cyklisti využívajú na presuny cestné komunikácie. 
 

Podrobne sa vykonaním a vyhodnotením  prieskumu zaoberá  časť I. PRIESKUMY A ROZBORY- 
4.Prieskum nemotoristickej dopravy 

 
 
2. 2. 1. 6  PRIESKUM STATICKEJ DOPRAVY  

 
Cieľom prieskumu bolo získať poznatky o súčasnom stave základných charakteristík parkovania 
v jednotlivých lokalitách a vytvoriť základný súbor údajov pre ich analýzu a sledovanie vývoja.  
Prieskum bol realizovaný v pracovný deň vo štvrtok 18.10.2007 od 7,00 do 17,00 h.  
V prieskume sa sledovali tieto charakteristiky: 

- denný priebeh parkovania a napĺňania verejných parkovacích plôch 
- skladba zaparkovaných vozidiel podľa sídla (TT, SR, Zahraničie) 
- doba státia (intervaly: 30min, 1h, 2h, 4h, 8h, viac ako 8h) 
- obratovosť na parkoviskách 
- doba státia vozidiel rezidentov 
- počet vozidiel bez pohybu 

 
Parkovanie v centre mesta je regulované spoplatnením s možnosťou bezplatne parkovať na záchytných 
parkoviskách po obvode mesta. Okrem prípravných prác na dobudovaní obchvatu mesta sa postupne 
rekonštruujú križovatky najviac zaťažených komunikácií so zámerom zvýšenia priepustnosti abezpečnosti 
cestnej premávky. 
Výstavba nových priemyselných parkov nepriamo ovplyvňuje aj výstavbu komunikácií v nových 
obytných zónach. 
 

Podrobne sa vykonaním a vyhodnotením  prieskumu zaoberá  časť I. PRIESKUMY A ROZBORY- 
6.Prieskum statickej  dopravy 
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2. 2. 2   ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV DOPRAVY  
 
 
2. 2. 2. 1.   CESTNÁ AUTOMOBILOVÁ  DOPRAVA 
 
Základom dopravnej kostry mesta je vnútorný okruh okolo jeho centra. Z daného okruhu pokračujú 
komunikácie v smere súčasných hlavných trás ciest I. a II. triedy a vytvárajú tak radiálno okružnú sieť. 
Vnútorný mestský okruh dopĺňa vonkajší obchvat mesta, ktorého juhovýchodná časť je vybudovaná 
a realizácia severnej časti sa pripravuje. Po jeho sprevádzkovaní sa tak zlepší prepojenie ciest I/51 z Nitry 
a II/504 do Modry ako aj priemyselných zón mesta. 
 
CESTNÁ SIEŤ  A  MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE 
 
Cestnú sieť riešeného územia   tvoria cesty I.,  II. a III. triedy, ktoré sa pripájajú na nadradený dopravný 
systém.  Mesto Trnava je výrazným dopravným uzlom , do ktorého sa pripájajú dopravné smery 

- I/51zo smeru Nitra, po diaľnicu D1 ako R1 
- I/51 zo smeru Trstín 
- I/61 zo smeru Senec 
- I/61 zo smeru Piešťany 
- II/504 zo smeru Modra 
- II/560 zo smeru Špačince 
- II/504 zo smeru V. Kostoľany 
- III/06118 zo smeru Zeleneč 
- III/5046 zo smeru suchá nad Parnou 
- III/50410 zo smeru Dolná Krupá 
- III/05131 zo smeru Zavar. 

 
Cestná sieť širšieho územia  je znázornená na obrázku  2/8.  

                                                                                                                                                 Ob. 2/8 
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       Komunikačná sieť je tvorená  pravouhlou štruktúrou, ktorú vytvárajú cesty I. triedy– cesta I/51 a cesta 

I/61.Cesta I/51  tvorí  nosné dopravné prepojenie v smere sever – juh a je hlavnou spojnicou z diaľnice 
D1 v smere na Českú republiku. Na diaľnicu sa pripája v MÚK Trnava. V opačnom smere pokračuje  do 
smeru Nitra, ako rýchlostná cesta R1. 

       Cesta I/61 vedie územím mesta  v smere  súbežnom  s diaľnicou D1. Na diaľnicu sa pripája v MÚK  
Senec (medzi BA a TT) a v MÚK Hlohovec. V rámci mesta ide čiastočne v peáži s cestou I/51. 

       Obe cesty sú v rámci extravilánu  vybudované v kategórii C 9,5 – C 11,5, v rámci mesta ako zberná 
komunikácie a v kategórii  MZ 9 - MZ 16,5. 
Mesto Trnava je z dopravného hľadiska veľmi kompaktné, čo potvrdzuje aj veľký podiel peších ciest. 
Najväčší objem komunikácií v meste tvoria mestské komunikácie. Kategórie  komunikácií boli zisťované 
 obhliadkou v teréne a nie vždy zodpovedajú normou stanoveným kategóriám. Ich pasportizácia bola 
súčasťou prieskumovej časti . Pri mnohých komunikáciách nebolo možné presne zosúladiť kategóriu a 
funkčnú triedu komunikácie.  
 
 Prieťahy ciest I/51 a I/61 sa postupne stávajú mestskými triedami. Z hľadiska dopravného sa stávajú  
uličnými tangentami, kde dominuje automobilová doprava a z hľadiska funkčnosti komunikáciami 
dopravno- obslužnými. 
   
V nasledujúcej tabuľke2/5  sú uvedené vybrané (nosné) komunikácie, ktoré sú podrobnejšie riešené 
v GDP. Odchýlky od STN ako aj iné špecifiká komunikácie  sú uvedené v poznámke.   
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Riešená komunikačná sieť mesta – súčasný stav 

   Tab. č. 2/5 
ulica kategória FT  Poznámka 

I/51  križ. Modranka – zač, intravilánu TT C 25/80 B1 I/51  
Nitrianska ul. MZ 9/60 B1 I/51Z na úseku sú odbočenia vľavo bez samostatného pruhu, veľký podiel nákladnej dopravy 
Tamaškovičova ul. MZ 9/60 B1 I/51Z  
Dohnányho ul. MZ 9/60 B1 I/51Z veľký pohyb chodcov a cyklistov,  

situovanie  významnej  zastávky MAD ( pri nemocnici), odbočenia vľavo 
zúžený úsek v podjazde pod železnicou 

Hospodárska ul.  
(Kollárova  ul. -  Bernolákova brána) 

MZ 16,5/60 red B1 I/51Z veľký pohyb chodcov a cyklistov,  
situovanie  významnej  zastávky MAD- zastavujú tu takmer všetky spoje MAD 
 priechod pre chodcov so SSZ 

Hospodárska ul.  
(Bernolákova brána – Zelený kríčkok) 

MZ 16,5/60 red B1 I/51Z veľký pohyb chodcov a cyklistov,  
situovanie  významnej  zastávky MAD 

Trstínska cesta MZ 9/60 B1 I/51 Neriadené križovatky s „pri Kalvárii“ a „s Ružindolskou“, veľký podiel nákladnej dopravy, 
Zlý technický stav vozovky 

Mestský obchvat  
(po Zavarskú cestu) 

C 11,5/70  I/51  

Mestský obchvat  
(Zavarská cesta – Piešťanská cesta) 

C 11,5/70  I/51  

Piešťanská cesta MZ 14/60 B1 I/51  
Bučianska cesta MZ 14/60 B1 I/51  
Rybníkova ul. MZ 9/60 B1 I/51 veľký pohyb chodcov a cyklistov,  

trasa  pre tranzit smerom na ČR – veľký podiel nákladnej dopravy 
najzaťaženejší úsek na území mesta 

Šrobárov ul. /Zelený kríček MZ 14/60 B1 I/51 jednosnerné komunikácie 
veľký pohyb chodcov a cyklistov,  
situovanie  významnej  nástupnej a prestupovej zastávky SAD - MAD 
veľký podiel tranzitnej nákladnej dopravy 

Bratislavská ul. C11,5/70  I/61 extravilán 
Bratislavská ul. MZ 14/60 B1 I/61 čiastočne ako jednosmerná komunikácia 
Sladovnícka ul. MZ 9/60 B2 II/504  
Hlboká ul. MZ16,5/60 B2 II/504  
Špačinská cesta MZ 9/60 B2 II/504  
Špačinská cesta MZ 14/60 B2 II/504 parkovanie pozdĺž vozovky, čiastočne na chodníku  
Ružindolská MZ 9/60 B2 II/504 zlý technický stav vozovky, úrovňové železničné priecestie 
Modranská C9,5/70  II/504  
Krupská MZ 9/60 B2 III/50406  
Suchovská  MZ 9/50 B2 III/50406 zlý technický stav vozovky, úrovňové železničné priecestie 
Orešianska C9,5/70  III/50406  
Bernolákova  MZ 9/50 B2 III/05131  
Zavarská (po mestský obchvat) MZ 9/50 B2 III/05131  
Zavarská  C 9.5/70  III/05131   
Kollárova MZ 9/60 B2 MK trasa MAD aj prímestskej AD, zastávky v jazdnom pruhu 

nový povrch vozovky 
podĺžne parkovanie IAD v nikách 
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DOPRAVNÉ  VZŤAHY 
 
Podľa zistení prieskumu zy roku 2007 predstavoval stupeň motorizácie a automobilizácie v mesta Trnava 
nasledovné hodnoty:  

- Stupeň motorizácie predstavoval 350 motorových vozidiel /1000 obyvateľov. 
- Stupeň automobilizácie predstavoval 322 osobných automobilov /1000 obyvateľov.  

 
V rámci okresu Trnava bol v roku 2003 zistený stupeň automobilzácie  286 OA/1000 obyvateľov. Tento 
údaj je uvedený z dôvodu, že pre toto obdobie bolo sledované aj množstvo týždenne najazdených km. Pre 
súkromné cesty to bolo 60km/týždeň a pre cesty v zamestnaní 20km/týždeň. 
V rámci dopravno-sociologického prieskumu bol v meste Trnava zitený priemerný ročný prebeh 
11 318km, čo predstavuje cca 217km/ týždeň. 
Tento údaj poukazuje na to, že samotné vlastníctvo ako aj využívanie automobilov meste Trnava je 
vysoko nad priemer okresu.  
 
Na existujúcej cestnej sieti sú realizované objemy automobilovej dopravy, ktoré riešené územie generuje. 
Dopravné pohyby sú vyjadrené intenzitou zaťaženia jednotlivých úsekov.  
Väčšina úsekov dosahuje nárast dopravy s výraznejším skokom po roku 2000. Výraznejší nárast dopravy 
v poslednom období  bol zaznamenaný v súvislosti s PSA, čo je vidieť predovšetkým na Zavarskej ceste.  
Nárast dopravy bol zaznamenaný aj na ceste II/504 a na vstupoch do mesta zo severo východnej časti 
a južnej časti a na obchvate mesta. Z mestských komunikácií bol najvyšší nárast zaznamenaný 
na Špačinskej, Nitrianskej, Modranskej a Hospodárskej ul.  
Stagnácia alebo pokles dopravy sa vyskytol  na kapacitne naplnených  komunikáciách, na ktorých už 
nemôže  nastať prudší nárast dopravy. Patria sem Trstínska cesta, Tamaškovičova ul , Rybníkova ul., 
Piešťanská ul. Hlboká ul ( pred križovatkou s Rybníkovou).  
Nárast dopravy sa prejavuje aj znižovaním podielu špičkovej hodinovej intenzity z celodenných objemu 
dopravy. V Trnave bola zistená hodnota  podielu špičkového hodiny z celodenného objemu dopravy – 
7,4%, čo poukazuje na pomerne rovnomerné rozdelenie  intenzity dopravy počas celého dňa. 
Celkove sa na území mesta vyskytujú špičkové hodiny, reprezentujúce   najvyššie hodinové hodnoty 
dopravného zaťaženia v čase:  
- ranná dopravná špička sa vyskytovala v čase od 7:15 – 8:15 h  
- popoludňajšia dopravná špička sa vyskytovala v čase od 15:00 – 16:00 h  
 
V rámci vykonania dopravných prieskumov boli vozidlá delené na osobné automobily, nákladné 
automobily a autobusy, aby bolo možné stanoviť skladbu dopravného prúdu.  
Skladba dopravného prúdu bola na jednotlivých profiloch veľmi rozdielna. Závisí to od lokalizácie 
profilu a charakteru dopravy na ňom.  Podiel nákladnej a autobusovej dopravy v rámci dopravného prúdu 
je dôležitým ukazovateľom pri posudzovaní kapacity komunikácie. Nasledujúca tabuľka dokumentuje  
podiel  nákladnej a autobusovej dopravy v dopravnom prúde na jednotlivých sledovaných profiloch 
v Trnave. Analýza bola vykonaná osobitne pre osobné automobily a pre ostatnú dopravu 
V priemere  bola na území mesta Trnava bola zistená nasledujúca skladba automobilovej dopravy: 
- osobné automobily  tvorili  81,5% všetkých vodidiel, 
- nákladné automobily  tvorili 16,7%,  
autobusy tvorili 1,8%. 
 
Smerový prieskum umožnil, okrem zistenia údajov na jednotlivých profiloch, predovšetkým získanie 
údajov o smerovaní dopravy v rámci riešeného územia. Tieto údaje možno považovať za najdôležitejšie 
pre spracovanie dopravnej prognózy a následný návrh koncepcie komunikačného systemú územia.. 
Výsledkom spracovania zistených údajov boli matice smerovania, vyjadrujúce dopravné vzťahy medzi 
oblasťami a smermi. Ich hodnoty predstavujú objemy vnútornej , zdrojovej, cieľovej a tranzitnej dopravy 
vo vzťahu k riešenému územiu . Analýza matíc medzioblastného smerovania poukázala na objemy 
dopravy medzi jednotlivými časťami mesta ako aj na významné zdroje a ciele v území. 
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Jazdy boli delené podľa svojho začiatku a konca na jazdy: 
▪ Vnútorné jazdy, ktoré boli realizované v intraviláne mesta medzi oblasťami 1-15, 
▪ Zdrojové jazdy, ktoré mali začiatok (zdroj) v intraviláne  Trnavy a končili mimo mesta, 
▪ Cieľové jazdy, ktoré mali koniec (cieľ) v intraviláne Trnavy a začínali mimo mesta,  
▪ Tranzitné jazdy, ktoré mali svoj začiatok a koniec mimo intravilánu mesta – medzi oblasťami 101-

113. Tranzitné jazdy pre výpočet matice medzioblastných vzťahov  boli špecifikované ako „priame 
tranzitné jazdy“. Ako priame tranzitné jazdy boli definované jazdy, o ktorých sa predpokladalo, že 
prešli územie bez zastavenia.  

Prvotné spracovanie prebehlo v deľbe na osobné automobily, ťažké nákladné automobily, ľahké nákladné 
automobily a autobusy. Matice smerovania dopravy boli  spracované vo forme, najvhodnejšej pre 
následné analýzy.  
Vytvorené boli  3 matice smerovania v deľbe na osobné automobily, ostatné automobily a všetky 
automobily spolu, ktoré budú tvoriť  podklad pre ďalšie spracovanie a analýzu dopravnej situácie. 
Z  počtu  182 611  jázd/24h bolo zistené že : 
▪ vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykonalo 54,6% – 100 194 jázd/24h 
▪ zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykonalo 37,9% – 71045 jázd/24h 
▪ tranzitné jazdy (cez mesto) vykonalo  6,5 % – 11372 jázd/24h 
 
 
Podiel jednotlivých druhov jázd  je znázornený na obrázku 2/9a 

                                                                                                                               obr 2/9a 
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Z celkového objemu vykonali osobné automobily 148 799jázd/24h – 81,5% 
▪ vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykonalo 56,7% – 84307 jázd/24h 
▪ zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykonalo 37,5% – 55 832 jázd/24h 
▪ tranzitné jazdy (cez mesto) vykonalo  5,8 % – 8634 jázd/24h 
 
Podiel jednotlivých druhov jázd osobných automobilov je znázornený na obrázku 2/9b 

                                                                                                                              obr 2/9b 
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Z celkového objemu vykonali  ostatné automobily 33 812 jázd/24h –18,5% 
▪ vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykonalo 45,4% – 14920 jázd/24h 
▪ zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykonalo 46,5% – 15 213 jázd/24h 
▪ tranzitné jazdy (cez mesto) vykonalo  9,4 % – 1982 jázd/24h 
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Podiel jednotlivých druhov jázd osobných automobilov je znázornený na obrázku 2/9c 

                                                                                                                              obr 2/9c 
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Matice smerovania vozidiel medzi jednotlivými oblasťami a dopravnými smermi sú dokumentované 
v tabuľkách č. 2 - 4 v Tabuľkovej prílohe časti I. PRIESKUMY A ROZBORY . 
 
Veľký podiel predstavujú vonkajšie jazdy, t. j jazdy zdrojové, cieľové a tranzitné. Zdrojové a cieľové 
jazdy poukazujú na silný vzťah k spádovému územiu. Tranzitné jazdy sú dôsledkom radiálneho 
komunikačného systému, ktorý umožňuje prejazd Trnavou zo všetkých smerov. Jediný tranzitný smer, 
ktorý je vedený mimo územia mesta je po diaľnici D1. Objem vnútorných jázd v intraviláne mesta 
nevyjadruje skutočný objem, nakoľko umiestnenie stanovíšť v riešenom území  neumožnilo ich úplne 
zistenie. V  takom území ako je Trnava a pri takom hustom komunikačnom systéme to ani nie je reálne 
možné. Rozdelenie územia a podklady získané prieskumom  sú dostatočné pre dopravné analýzy a 
následne pre spracovanie prognóz a návrhov.  Trnavou prechádza veľký počet vozidiel nemajúci žiadny 
dopravný vzťah k riešenému územiu  - tranzitná doprava.  
V rámci riešeného územia  možno  najintenzívnejšie dopravné  vzťahy medzi jednotlivými  oblasťami 
v riešenom území  vyjadriť nasledovne: 
- Centrum (1) - oblasť 3 - predstavuje 11,3% celkovej dopravy   
- Centrum (1) - oblasť 8 - predstavuje 6,0% celkovej dopravy   
- Centrum (1) - oblasť 2 -  predstavuje 4,9% celkovej dopravy     
- Centrum (1) - oblasť 7 - predstavuje 3,5% celkovej dopravy     
- oblasť 6 - oblasť 3 - predstavuje 2,4% celkovej dopravy     
- oblasť 8 - oblasť 10 - predstavuje 1,4% celkovej dopravy     
Najväčšie dopravné vzťahy medzi vonkajšími smermi a mestom Trnava sú zo smerov: 
- cesta I/51(od privádzača) – 10,6% zdrojovej dopravy  
- cesta I/51(od Trstína) – 4,1% zdrojovej dopravy 
- cesta I/61(od Senca) –  3,5% zdrojovej dopravy 
Najväčší objem tranzitnej dopravy prechádzajúcej mestom je medzi smermi  privádzač – Senica po  ceste 
I/51  a predstavuje necelých 6,3% tranzitnej dopravy a smermi privádzač – II/560 Špačince – 7,2% 
tranzitnej dopravy  
Celkovo možno skonštatovať, že najväčším zdrojom a cieľom je centrum mesta  v nadväznosti na oblasť 
3 a  8.  V súčasnosti je možnosť  jazdy medzi týmito oblasťami realizovať predovšetkým po uliciach: 
Hospodárska 
Zelený kríček 
Šrobárova 
Rybníkova 
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MODELOVANIE DOPRAVNÝCH VZ ŤAHOV   
 
Údaje zistené dopravnými prieskumami tvorili databázu údajov, ktorá slúžila  na analýzu dopravnej 
situácie v riešenom území, ale predovšetkým tvorila podklad pre modelové zaťaženie cestnej 
a komunikačnej siete. Komunikačná sieť bola  pre potreby modelovania vytvorená z existujúcich  ciest I. 
– III. triedy a vybraných mestských komunikácií, tak aby zodpovedala podrobnosti vykonaných 
prieskumov. Na túto sieť bola premietnutá matica smerovania dopravy, ktorá bola vytvorená na základe 
smerového prieskumu automobilovej dopravy. Zdroje a ciele vnútromestských vzťahov boli umiestnené 
do ťažiskových uzlov dopravných oblastí a to podľa veľkosti dopravnej oblasti, jej charakteru ako aj  
napojenia na komunikačnú sieť.  Napojenie vonkajších smerov bolo za hranicou intravilánu do jedného 
bodu príslušnej prístupovej komunikácie. Okrem komunikačnej siete, na ktorej boli lokalizované sčítacie 
stanovištia bola sieť doplnená o mestské komunikácie, aby modelové zaťaženie siete čo najreálnejšie 
zodpovedalo skutočnej dopravnej situácii. 
Zaťažovanie siete bolo uskutočnené pomocou súboru programov AUTO, ktorých autorom je ÚDI Praha. 
Popis siete je charakterizovaný systémov hlavných uzlov, ktoré tvoria križovatky a pomocných uzlov, 
ktoré charakterizujú zdroje a ciele v rámci oblastí a smerov. Zaťaženie komunikačnej siete mesta 
vychádzalo z matíc smerovania (tabuľky č. 2-4 v časti I. Prieskumy a rozbory).  
Pre prideľovanie dopravných vzťahov medzi zdrojmi a cieľmi je používaný algoritmus, ktorý plne 
rešpektuje organizáciu dopravy 
Pre každý dopravný vzťah z matice smerovania je možné vyhľadať jednu alebo viac trás.  
Výber trasy je ovplyvňovaný  
- kategóriu komunikácie, ktorej  je prideľovaná zodpovedajúca rýchlosť,  
- počtom a druhom križovatiek  a úsekov na trase, charakterizovanými impedanciami, 
 
Modelovanie zaťaženia siete vychádza z filozofie výberu  najvhodnejšej trasy, bez zadávania  kapacity 
komunikácie. V prípade intenzívne zaťaženej komunikačnej siete  sa  zadávanie kapacity  ani neodporúča, 
aby nedochádzalo k umelému a často nelogickému smerovaniu dopravy.  
Výsledkom modelového zaťaženia dopravy je súčasné zaťaženie komunikačnej siete riešeného územia, 
ktoré bude slúžiť ako podklad pre posúdenie výkonnosti súčasnej komunikačnej siete a následne pre 
ďalšie  modelovanie dopravy výhľadových dopravných vzťahov na existujúcej ako aj výhľadovej 
komunikačnej sieti.  
 
 
DOPRAVNÉ ZAŤAŽENIE  KOMUNIKA ČNEJ SIETE  
 
  Na existujúcej cestnej sieti sú realizované objemy automobilovej dopravy, ktoré riešené územie 
generuje. Dopravné pohyby sú vyjadrené intenzitou zaťaženia jednotlivých úsekov.  Údaje o intenzite 
a smerovaní dopravy boli zisťované smerovým prieskumom automobilovej dopravy, profilovým 
prieskumom AD a križovatkovým prieskumom a ich priemet na komunikačnú sieť bol vykonaný 
pomocou vyššie uvedeneho modelovacieho programu. 
Najvyšší objem dopravy bol zistený na Rybníkovej ul. kde na úseku za Zeleným kríčkom bola zistená 
intenzita dopravy 29 468 voz/24h. 
Zistená intenzita dopravy na najviac zaťažených komunikáciách je uvedená v grafe na obrázku 2/10. 
 
Zaťaženie komunikačnej siete je orientačne znázornené na  schéme na obrázku  2/11.  Číselné údaje 
predstavujú zaťaženie automobilovej dopravy v skladbe ľahké(osobné) + ostatné vozidlá za 24 h v jednom 
smere. 
Kompletný kartogram je  na výkrese č. 2 v časti „Grafické prílohy“ I. PRIESKUMOV A ROZBOROV 
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GENERÁLNY  DOPRAVNÝ  PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              29    

 
KAPACITA  KOMUNIKA ČNEJ SIETE  
 
Priemetom dopravných vzťahov na komunikačnú sieť je  vyjadrené  jej zaťaženie. Porovnaním zaťaženia 
komunikácie s jej kapacitou dostaneme obraz o naplnení siete, jej rezervách alebo preťažení. Samotné 
posúdenie sa vykonáva pre objem dopravy v špičkovej hodine, keď sa predpokladá jej najvyššia 
koncentrácia.  
Komunikačná sieť   v Trnave je počas špičkových hodín  na viacerých miestach preťažená a vytvárajú sa 
na nej kongescie.  Na týchto, ale aj  na ostatných komunikáciách, kde sa vyskytuje kombinácia  IAD, 
MAD, cyklistickej a pešej dopravy, nie je príčinou zložitej dopravnej situácie nevyhovujúca kapacita 
komunikácie, ale kolízie medzi jednotlivými druhmi dopráv.  
Príčinou vytvárania sa kongescií nie je v mnohých prípadoch  nedostatočná kapacita úseku, ale 
nedostatočná výkonnosť križovatiek.   
Toto potvrdil aj križovatkový prieskum dopravy na vybraných križovatkách mesta 
 
V tabuľke 2/6 sú priebehy intenzít počas dňa na jednotlivých križovatkách aj s podielom nákladnej 
dopravy.  

Tab 2/6 
Čas 

K
riž

ov
at

ka
  

7:00       
8:00 

8:00          
9:00 

9:00          
10:00 

10:00        
11:00 

11:00       
12:00 

12:00        
13:00 

13:00        
14:00 

14:00            
15:00 

15:00           
16:00 

16:00          
17:00 

I (voz/h) 1729 1723 1595 1651 1385 1810 2110 2290 2468 2235 
1 

% NA 14,4 16,1 17,7 15,1 13,6 15,9 17,9 16,8 14,9 11,5 
I (voz/h) 2606 2518 2405 2374 2335 2631 2766 2906 2852 2689 

2 
% NA 11,4 14,3 15,1 16,9 14,6 16,1 17,9 14,8 12,6 10,1 

I (voz/h) 2324 2218 2218 2038 1914 1975 2156 2448 2476 2344 
3 

% NA 23,9 27,5 27,2 27,1 26,0 20,0 20,3 20,1 15,8 12,9 
I (voz/h) 2999 2669 2496 2471 2231 2738 2712 2964 3324 2854 

4 
% NA 7,1 6,7 7,4 9,6 7,4 6,9 5,8 6,8 4,7 4,0 

I (voz/h) 3936 2961 2758 2684 2562 2284 2446 2409 2703 2658 
5 

% NA 10,7 11,9 17,0 15,4 12,5 8,8 7,7 8,7 7,5 6,3 
I (voz/h) 2854 2466 2393 2435 2107 2377 2578 2758 2770 2689 

6 
% NA 6,9 9,5 10,0 10,3 8,6 9,1 9,0 8,5 6,9 6,0 

I (voz/h) 2242 2168 2141 2152 1903 2300 2132 2091 2150 2225 
7 

% NA 14,9 17,1 16,5 16,4 14,7 19,9 18,6 16,8 14,7 13,7 

 
1.Piešťanská – Bučianska – Vladimíra Clementisa – Veterná 
2.Hlboká – Rybníková – Špačinská – Bučianska  
3.Šrobárova – T. Vansovej – Hospodárska – Trstínska cesta 
4. Hlboká – Spartakovská – Kollárova – Sladovnícka 
5.Hospodárska – Kollárova – Dohnányho 
6.Tamaškovičova – Nitrianska – Sladovnícka  
7.Tamaškovičova – Ul. 9. mája – Zelenečská – Dohnányho  
 
Rušenie plynulosti dopravného prúdu je spôsobené aj bodovými závadami na komunikácii. Medzi 
najvýznamnejšie patria chýbajúce samostatné ľavé odbočujúce pruhy,  zlý technický stav vozovky, 
úrovňové železničné priecestia a pod. 
Najväčšia intenzita dopravy na uvedených komunikáciách je na Rybníkovej ul. – 29 468 voz/24 v oboch 
smeroch.  
Porovnaním zaťaženia komunikácie s jej kapacitou dostaneme obraz o naplnení siete, jej rezervách alebo 
preťažení. Samotné posúdenie sa vykonáva pre objem dopravy v špičkovej hodine, keď sa predpokladá 
jej najvyššia koncentrácia.  
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Zistené údaj a kapacitné posúdenie jednotlivých úsekov  dokumentuje nasledujúca tabuľka 2/7 

Tab 2/7 
 Ulica kategória FT cesta rok 2005 

RPDI 
 

rok 2007 
dopr. prieskum 
priemerný deň 

Nárast 2007/2005 kapacita rezerva 
 

     voz/24h 
profil 

voz/h 
smer 

voz/24h 
profil 

voz/h 
smer 

voz/24h 
profil 

voz/h 
smer 

voz/h 
smer 

% 

 I/51  križ. Modranka – zač, intravilánu TT C 25/80 B1 I/51 4335 196 5102 220 1.18 1.12 906 -168 
 Nitrianska ul. MZ 9/60 B1 I/51Z 6027 272 8011 345 1.33 1.27 909 119 
 Tamaškovičova ul. MZ 9/60 B1 I/51Z 6027 272 9498 409 1.58 1.50 810 -43 
 Dohnányho ul. MZ 9/60 B1 I/51Z 7285 328 13797 594 1.89 1.81 600 -226 
 Hospodárska ul. (Kollárova  ul. -  Bernolákova brána) MZ 16,5/60 red B1 I/51Z 18032 812 19149 824 1.06 1.01 595 -193 
 Hospodárska ul. (Bernolákova brána – Zelený kríčkok) MZ 16,5/60 red B1 I/51Z 12202 550 13789 593 1.13 1.08 748 150 

 Trstínska cesta MZ 9/60 B1 I/51 12202 550 14969 644 1.23 1.17 598 -79 

 Mestský obchvat (po Zavarskú cestu) C 11,5/70  I/51 12202 550 16435 707 1.35 1.29 750 279 
 Mestský obchvat (Zavarská cesta – Piešťanská cesta) C 11,5/70  I/51 12202 550 17602 757 1.44 1.38 820 500 
 Piešťanská cesta MZ 14/60 B1 I/51 15795 711 16406 706 1.04 0.99 690 332 
 Bučianska cesta MZ 14/60 B1 I/51 7575 341 10365 446 1.37 1.31 812 175 
 Rybníkova ul. MZ 9/60 B1 I/51 7575 341 8364 360 1.10 1.06 585 -342 
 Šrobárov ul. /Zelený kríček MZ 14/60 B1 I/51 3905 176 5434 234 1.39 1.33 580 -511 
 Bratislavská ul. C11,5/70  I/61 5403 244 5434 234 1.01 0.96 820 320 
 Bratislavská ul. MZ 14/60 B1 I/61 5403 244 6656 287 1.23 1.18 1040 680 
 Sladovnícka ul. MZ 9/60 B2 II/504 11817 532 11630 501 0.98 0.94 731 -190 
 Hlboká ul. MZ16,5/60 B2 II/504 10113 456 10132 436 1.00 0.96 1300 760 
 Špačinská cesta MZ 9/60 B2 II/504 10113 456 10363 446 1.02 0.98 980 548 
 Špačinská cesta MZ 14/60 B2 II/504 3801 172 5966 257 1.57 1.49 1320 886 
 Ružindolská MZ 9/60 B2 II/504 3592 162 5254 226 1.46 1.40 810 338 
 Modranská C9,5/70  II/504 2093 95 2382 103 1.14 1.08 700 294 
 Krupská MZ 9/60 B2 III/50406 398 18 573 25 1.44 1.39 990 888 
 Suchovská  MZ 9/50 B2 III/50406 2731 123 4138 178 1.52 1.45 720 541 
 Orešianska C9,5/70  III/50406 2731 123 5507 237 2.02 1.93 950 517 
 Bernolákova  MZ 9/50 B2 III/05131 2731 123 3955 171 1.45 1.39 890 654 
 Zavarská (po mestský obchvat) MZ 9/50 B2 III/05131 3094 140 8381 361 2.71 2.58 620 326 
 Zavarská  C 9.5/70  III/05131 2210 100 4664 201 2.11 2.01 759 -31 
 Kollárova MZ 9/60 B2 MK       648 23 
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Posudzované komunikácie funkčnej triedy B v Trnave vo veľkej miere nevyhovujú dopravným nárokom,.  
Dôvodom je vo väčšine prípadov veľká kumulácia   IAD, MAD, cyklistickej a pešej dopravy. Príčinou 
zložitej dopravnej situácie  je často nevyhovujúca   kapacita komunikácie, ale kolízie medzi jednotlivými 
druhmi dopráv.  Zníženie kapacity jednotlivých úsekov je spôsobené malou priepustnosťou križovatiek 
a absenciou samostatných pruhov pre odbočenie vľavo.  
 
Medzi takéto nevyhovujúce úseky  možno zaradiť najmä lokality: 
 

• Dohnányho ul.                    prekročenie kapacity o  5% 
• Hospodárska ul.                                                      24 - 27%  
• Trstínska cesta                                                        12% 
• Rybníkova ul.                                                          37% 
• Šrobárov ul. /Zelený kríček                                      47% 
• Sladovnícka ul.                                                         20% 
• Kollárova                                                                    4% 

Zníženie kapacity komunikácií spôsobujú aj zastávky MAD situované v rámci jazdného pruhu. Celkovo 
možno konštatovať, že pocit preťaženia komunikácií spôsobuje obmedzená priepustnosť križovatiek 
a bodové závady na komunikáciách. 
 
 
2. 2. 2. 2. HROMADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  – MESTSKÁ A PRÍMESTSKÁ 
 
 
Ako samostatná súčasť  dopravy bola analyzovaná osobná hromadná doprava  prevádzkovaná autobusmi 
– MAD a SAD. 
Údaje o počte spojov, liniek a obrate cestujúcich boli zisťované dvoma druhmi prieskumov. 

- Prieskumom mestskej autobusovej dopravy (MAD) 
- Prieskumom prímestskej autobusovej dopravy (PAD) 

Prieskumy boli vykonané na vybraných zastávkach mestskej a prímestskej autobusovej dopravy a na 
autobusovej stanici.  
Prímestská a mestská autobusová doprava doprava je zabezpečovaná podnikom SAD Trnava, a.s. 
Autobusová stanica, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2000, má 18 nástupných stanovísk a 4 výstupné 
stanoviská. Jej poloha voči centru je vyhovujúca, pretože pešia dostupnosť je len 5 minút. Sieť liniek 
mestskej autobusovej dopravy je postavená na princípe prestupovania v uzloch. 
 
MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
 
V Trnave je  mestská hromadná  doprava (MAD), tvorená výlučne sieť autobusových liniek. 
Prevádzkovateľom je  SAD Trnava. Vozový park tvorí 34 autobusov, pričom v pravidelnej  prevádzke je 
v 29 autobusov MAD (vrátane linky TESCO) na 16-tich linkách MAD.  
Autobusová doprava je prevádzkovaná na spoločných trasách s individuálnou dopravou a tento stav sa 
z titulu všeobecne vysokej intenzity dopravy, prejavuje na priemernej  cestovnej rýchlosti vozidiel MAD, 
ktorá sa pohybuje 17,0 až 30,0 km/hod. Tieto hodnoty, čiastočne vylepšujú linky vedené do okrajových 
častí mesta, kde intenzita dopravy je menšia, vzdialenosti zastávok sú väčšie  a vozidlá MAD dosahujú 
v priemere vyššie cestovné rýchlosti.  

Podrobnejšie údaje o počte a smerovaní osôb prostriedkami MAD boli zisťované dopravnými 
prieskumami v júni 2007 v rámci dopravno-sociologického prieskumu a v októbri 2007  v rámci súboru 
prieskumov automobilovej dopravy. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že   
prostriedkami MAD sa prepravilo 25 021 osôb/deň (trvale bývajúce obyvateľstvo), 
najväčšie nároky na MAD boli  v čase od  06.00 – 08.00 h a od 15.00 – 17.00h, 
v rannom  období sa prepravilo 6629 osôb, čo predstavovalo  32,2% celodenného objemu osôb  

prepravených MAD, v popoludňajšom období  to bolo 5209 osôb, čo predstavovalo  25,3%. 
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Sieť liniek je  uvedená  v tabuľke 2/8. 

Tab 2/8 
linka  zastávky 

1 

SMER KOPÁNKA - NÁM . SUT 
TAZ II. , Bratislavská, Gorkého, TAZ I. , Stromová, Železničná stanica, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Špačinská cesta, 
Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT  

SMER ŽELEZNI ČNÁ STANICA , TAZ  I., TAZ  II.  
Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Olympijská, Veterná, Okružná, Špačinská cesta, 
Šrobárova, Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., Záhradkárska osada, Kamenný mlyn, Kamenná cesta - cintorín, 
Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná 
stanica, Dohnányho, TAZ I. , Bratislavská, TAZ II.  

2 

SMER KOPÁNKA - NÁM . SUT, LETISKO  
Hrn čiarovce, Hrnčiarovce II., Hrnčiarovce I., Nápravnovýchovný ústav, Skloplast, Bratislavská, Gorkého, TAZ I., Stromová, 
Dohnányho, Vozovka, ŽOS, Bernolákova, Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska I., Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu 
- park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Hospodárska II., Zelený kríček, Špačinská cesta, Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. 
Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT, A. Kmeťa, Viktoríniho nám., Letisko  

SMER SKLOPLAST , HRNČIAROVCE  
Viktoríniho nám., A. Kmeťa, Letisko, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Špačinská cesta, 
Šrobárova, Hospodárska II., Hospodárska I., Dohnányho, TAZ I., Zelenečská I., Gorkého, Bratislavská, Skloplast, Nápravnovýchovný 
ústav, Hrnčiarovce I., Hrnčiarovce II., Hrn čiarovce  

SMER VEĽKÝ DVOR 
Špačinská - Nám. SUT, Letisko, Doliny, Záhrada, Veľký Dvor   

SMER KOPÁNKA - NÁM . SUT 
Veľký Dvor , Záhrada, Doliny, Letisko, Kopánka - Nám. SUT 

3 

SMER KAMENNÝ MLYN , KOČISKÉ  
Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Spartakovská, Kollárova, TAZ II. , Bratislavská, Gorkého, Linčianska, Linčianska I., 
Zelenečská I., Dohnányho, Železničná stanica, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie 
Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - žel. prejazd, Kamenná cesta - cintorín, Kamenný mlyn, Záhradkárska osada, Biely Kostol - 
Rekreačná ul., Biely Kostol, Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol - ZŠ, Biely Kostol otoč I., Biely Kostol otoč, Kočiské  

SMER DRUŽBA  
Biely Kostol, Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol - ZŠ, Biely Kostol otoč I., Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., 
Záhradkárska osada, Kamenný mlyn, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., 
Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Kollárova, Spartakovská, Vl. Clementisa II., Vl. 
Clementisa I., Družba 

4 

SMER ZELENÝ KRÍ ČEK , NEMEČANKA  
Modranka , Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - JRD, Správa diaľnic, Modranka - PD, Nitrianska cesta - SAD a.s., 
Bulharská - Tatrachema, Bulharská - Potraviny, Priemyselná, Spartan a.s., Tamaškovičova, Dohnányho, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. 
Clementisa II., Spartakovská, Kollárova, Hospodárska I., Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, 
Študentská - Orion, Hospodárska II., Zelený kríček, Trstínska I., Š. Moyzesa - Tibenský, Trstínska II., Trstínska III., Nemečanka  

SMER MODRANKA , SPRÁVA DIA ĽNIC  
Nemečanka, Trstínska III., Trstínska II., Trstínska I., Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín, Šrobárova, 
Hospodárska II., Hospodárska I., Dohnányho, Bulharská - Potraviny, Bulharská - Tatrachema, Priemyselná, Tamaškovičova, Nitrianska 
cesta - SAD a.s., Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - JRD, Správa diaľnic 

5 

SMER BOTANICKÁ  
Zavar - PSA Peugeot, Zavarská - A.S.A., Vozovka, ŽOS, Bernolákova, Bernolákova - Kriváň, Kollárova, Železničná stanica, 
Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, Botanická - Jednota, Botanická  

SMER ZAVARSKÁ - A.S.A. 
Botanická, Botanická - Jednota, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska I., Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., 
Dohnányho, Železničná stanica, Kollárova, Bernolákova - Kriváň, Bernolákova, ŽOS, Vozovka 

6 

SMER PREDNÁDRAŽIE - TAJOVSKÉHO  
Sibírska, Olympijská, Veterná, Okružná, Špačinská cesta, Šrobárova, Nemečanka, Trstínska III., Trstínska II., Trstínska I., Hospodárska 
II., Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu - park J. Kráľa, B. Smetanu, G. Dusíka, Tajovského  

SMER SIBÍRSKA  
Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska II., Zelený kríček, 
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Špačinská cesta, Okružná, Veterná, Olympijská, Sibírska 

7 

SMER L INČIANSKA , TAZ  II.  
Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska I., Dohnányho, 
Tamaškovičova, Nitrianska cesta - SAD a.s., Bulharská - Práčovňa, Mikovíniho, Zelenečská I., Linčianska I., Lin čianska, Nerudova, TAZ 
II.   

SMER PREDNÁDRAŽIE - TAJOVSKÉHO  
TAZ II. , Bratislavská, Gorkého, Nerudova, Lin čianska, Linčianska I., Zelenečská I., Mikovíniho, Bulharská - Práčovňa, Priemyselná, 
Tamaškovičova, Dohnányho, Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu - park J. Kráľa, B. Smetanu, G. Dusíka, 
Tajovského 

8 

SMER PIVOVAR  
Lin čianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Š. 
Moyzesa, Š. Moyzesa - Tibenský, Pivovar  

SMER L INČIANSKA  
Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., Záhradkárska osada, Kamenný mlyn, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej 
- žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Pivovar, Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska 
II., Hospodárska I., Zelenečská I., Linčianska I., Lin čianska 

9 

SMER KOPÁNKA - NÁM . SUT, VIKTORÍNIHO NÁM . 
Hrnčiarovce, Hrnčiarovce II., Hrnčiarovce I., Nápravnovýchovný ústav, Skloplast, Nerudova, Lin čianska, Linčianska I., Bulharská - 
Tatrachema, Bulharská - Potraviny, Zelenečská I., Dohnányho, Železničná stanica, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, 
Špačinská cesta, Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Nám. SUT, A. Kmeťa, 
Viktoríniho nám.   

SMER L INČIANSKA , HRNČIAROVCE  
Viktoríniho nám. , A. Kmeťa, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Špačinská - Obch. 
akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Zelenečská I., Linčianska I., Lin čianska, 
Nerudova, Skloplast, Nápravnovýchovný ústav, Hrnčiarovce I., Hrnčiarovce II., Hrnčiarovce 

10 

SMER KOPÁNKA - NÁM . SUT 
TAZ II. , Bratislavská, Gorkého, TAZ I., Stromová, Nerudova, Lin čianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Kollárova, 
Spartakovská, Vl. Clementisa II., Vl. Clementisa I., Družba, Hypermarket TESCO, Veterná, Saleziánska, Kopánka - Nám. SUT  

SMER L INČIANSKA , TAZ  I., TAZ  II.  
Kopánka - Nám. SUT, Saleziánska, Veterná, Hypermarket TESCO, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Spartakovská, 
Kollárova, Dohnányho, TAZ I., Bratislavská, Zelenečská I., Zelenečská II., Linčianska I., Lin čianska, Nerudova, TAZ II.  

11 

SMER DRUŽBA , KOPÁNKA - NÁM . SUT 
Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Nemečanka, Trstínska III., Trstínska II., 
Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Kollárova, 
Spartakovská, Vl. Clementisa II., Vl. Clementisa I., Družba, Hypermarket TESCO, Veterná, Saleziánska, Kopánka - Nám. SUT  

SMER PREDNÁDRAŽIE - TAJOVSKÉHO  
Kopánka - Nám. SUT, Saleziánska, Veterná, Hypermarket TESCO, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Spartakovská, 
Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu - park J. Kráľa, B. Smetanu, G. Dusíka, 
Tajovského 

12 

SMER Š. MOYZESA - TIBENSKÝ , POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO 
Lin čianska, Mikovíniho, Bulharská - Práčovňa, Priemyselná, Tamaškovičova, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Hospodárska I., 
Hospodárska II., Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Š. Moyzesa, Š. Moyzesa - Tibenský, Poľnohospodárske družstvo  

SMER L INČIANSKA  
Poľnohospodárske družstvo, Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., 
Zelenečská I., Linčianska I., Tamaškovičova, Nitrianska cesta - SAD a.s., Bulharská - Práčovňa, Mikovíniho, Lin čianska 

13 

SMER STAROHÁJSKA , DRUŽBA  
Modranka , Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Nitrianska cesta - SAD a.s., Tamaškovičova, Dohnányho, Hospodárska I., 
Hospodárska II., Zelený kríček, Starohájska, Družba  

SMER ŽELEZNI ČNÁ STANICA , NITRIANSKA CESTA - SAD A.S., MODRANKA  
Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Okružná, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., 
Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Dohnányho, Bulharská - Potraviny, Bulharská - Tatrachema, Priemyselná, Tamaškovičova, 
Nitrianska cesta - SAD a.s., Modranka , Modranka - Pošta, Modranka - Jednota 

14 
SMER BOTANICKÁ  
Zavarská - A.S.A., Vozovka, ŽOS, Bernolákova, Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska I., Študentská - Orion, 
Študentská - ZŠ, Botanická - Jednota, Botanická  
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SMER VOZOVKA , PSA PEUGEOT, ZAVARSKÁ - A.S.A. 
Botanická, Botanická - Jednota, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. 
akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Kollárova, Spartakovská, Bernolákova, ŽOS, 
Vozovka, Zavar - PSA Peugeot, Zavarská - A.S.A. 

15 SMER L INČIANSKA  
Zavar - Logistický park , Zavar - PSA Peugeot, Nitrianska cesta - SAD a.s., Zelenečská I., Linčianska I., Lin čianska 

16 

SMER LOGISTICKÝ PARK  
Sibírska, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Okružná, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. 
Clementisa II., Bernolákova, ŽOS, Vozovka, Zavar - PSA Peugeot, Zavar - Logistický park   

SMER KOPÁNKA - NÁM . SUT 
Zavar - Logistický park , Zavar - PSA Peugeot, Vozovka, ŽOS, Bernolákova, Vl. Clementisa II., Vl. Clementisa I., Družba, Okružná, 
Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT 

Linky do nákupných centier 

linka  zastávky 

29 

SMER HYPERMARKET TESCO 
Autobusová stanica, Zelený kríček, Hypermarket TESCO  

SMER AUTOBUSOVÁ STANICA  
Hypermarket TESCO, Šrobárova, Autobusová stanica 

Prímestské linky 

linka zastávky 

207416 

SMER BIELY KOSTOL - PARNAS 
Autobusová stanica, Zelený kríček, Terézie Vansovej - Okružné nám., Kamenný mlyn, Biely Kostol, Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol - 
Parnas  

SMER AUTOBUSOVÁ STANICA  
Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol, Kamenný mlyn, Terézie Vansovej - Okružné nám., Zelený kríček, Autobusová stanica 

207417 

SMER BIELY KOSTOL - PARNAS 
Autobusová stanica, Zelený kríček, Terézie Vansovej - Okružné nám., Kamenný mlyn, Biely Kostol, Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol - 
Parnas  

SMER AUTOBUSOVÁ STANICA  
Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol, Kamenný mlyn, Terézie Vansovej - Okružné nám., Zelený kríček, Autobusová stanica 

207429 

SMER BIELY KOSTOL, AUTOBUSOVÁ STANICA  
Autobusová stanica, Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Kamenný mlyn, Biely Kostol, Biely 
Kostol - MŠ, Biely Kostol - ZŠ, Biely Kostol otoč, Kamenný mlyn, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, 
Hospodárska I., Autobusová stanica 

Súhrnné prímestské CP 

linka zastávky 

Biely 
Kostol 

SMER BIELY KOSTOL - PARNAS 
Autobusová stanica, Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Kamenný mlyn, Biely Kostol, Biely 
Kostol - MŠ, Biely Kostol - ZŠ, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Parnas, Borová - rázc., Borová - ObÚ, Modra - Štúrova ul., Pezinok - 
nám., Bratislava - AS  

SMER AUTOBUSOVÁ STANICA  
Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol, Biely Kostol - MŠ (2), Biely Kostol - ZŠ, Biely Kostol otoč, Kamenný mlyn, Terézie Vansovej - 
Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Zelený kríček, Hospodárska I., Autobusová stanica 

Vysvetlivky 

šikmé Občasná zastávka 

  

 
 
 



 
GENERÁLNY  DOPRAVNÝ  PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              35    

Schéma linkovania MAD je na obrázku 2/12 
 

Obr 2/12 
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Z analýzy údajov na jednotlivých linkách MAD vyplynulo, že linkami s najvyšším obratom cestujúcich 
sú linky: 2, 11, 10, 9 a 5. 
 
V rámci delenia mesta na 6 mestských častí , tieto linky obsluhujú mesto nasledovne 
Linka č. 2 prechádza mestom v smere Trnava juh  do severovýchodnej časti Trnava sever. Jej trasa umožňuje jazdu 
bez prestupu s dobrou obsluhou okrajových častí s centrom mesta. 
Linka č. 11 Spája lokality Trnava západ - Trnava sever. Je v dotyku s južným okrajom centra mesta. 
Linka č.10  spája  lokalitu Tulipán (Trnava juh)  so severovýchodnou časťou prechádza husto obývaným územím  
Trnava  východ. Je v dotyku s južným okrajom centra mesta. 
Linka č.9  spája Hrnčiarovce s   lokalitou  Trnava sever s obsluhou centra cez Hospodársku ul. 
Linka č.5  prechádza mestom v smere Zavar – Trnava západ s obsluhou centra cez Kollárovu a Hospodársku ul. 
 
Ranné špičkové obdobie MAD  bolo zistené  v čase medzi 6.00 - 8.00h.  
Popoludňajšie špičkové obdobie bolo zistené v čase medzi 14.00 – 17.00h.  
 
Najvyšší obrat cestujúcich bol zaznamenaný na zastávke č. 207 Hospodárska  I, kde ranná špičková 
hodina v smere do centra bola v čase od 07. 00 – 08.00 s hodinovým obratom 339 cestujúcich 
a popoludňajšia špičková  hodina bola od 14.00 – 15.00 s rovnakým obratom 339 cestujúcich. 
Vysoký obrat cestujúcich na tejto zastávke je spôsobený aj vysokou obsluhou linkami MAD – zastávkou 
prechádza 14 liniek. Najvyšší obrat na tejto zastávke zaznamenali linky 2 a 9. Ich obrat predstavuje 36% 
celkového obratu na zastávke. 
Priemerná jazdná rýchlosť vozidiel MAD bola zistená  17-30 km/h 
V meste sú 3 hlavné prestupové uzly medzi MAD a prímestskou HD. 
Zastávka PAD na Kollárovej ul. je významná svojim umiestnením na južnom okraji centra mesta. Linky 
PAD prechádzajúce Kollárovou ul. obsluhujú lokality južne od Trnavy. Zastávky na  Zelenom kríčku 
a Šrobárovej ul. sa navzájom dopĺňajú, nakoľko obe komunikácie sú jednosmerné. Na Zelenom kríčku je 
5 nástupíšť s linkami do lokalít  severne od Trnavy. Výstupište z týchto smerov je na Šrobárovej ul.   
Zastávky PAD na Zelenom kríčku/Šrobárovej ul. a na Kollárovej ul. sú obsluhované aj linkami MAD.  
Centrálna autobusová stanica  je situovaná v blízkosti železničnej stanice s dobrou nadväznosťou na 
MAD a centrum mesta. Autobusová stanica má 18 nástupíšť a 4 výstupištia.  
 
Smerovanie cestujúcich linkami MAD je znázornené na obrázku 2/13 
 
Najvyšší objem  cestujúcich bol zaznamenaný v dopravnej oblasti 3 – 6205 zdrojových a 6280 cieľových 
ciest/ 24 h. Druhou najvýznamnejšou oblasťou je oblasť 7. Výrazné dopravné vzťahy sú medzi 
oblasťami: 

- 3 –1  (1121 osôb/deň) 
- 2 –7 (1047 osôb/deň) 
- 3 – 7 (1146 osôb/deň) 
- 3 – 8 (1121 osôb/deň) 

 
Tieto údaje boli základom pre návrh linkovania MAD na území mesta. 
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Analýza súčasného stavu MAD je doplnená o údaje, ktoré boli zisťované anketovými prieskumami 
u občanov mesta. Výsledky uvedených prieskumov boli dostupné na internetovej stránke mesta a sú 
cenný poznatkom, reprezentujúci názor každodenného úžívateľa MAD.  
Prieskumy sa týkali okruhov: 
 
Ktorý zo spôsobov kúpy jednorazového cestovného lístka preferujete? 

- odpovedalo 74 respondentov. 
  
u vodiča v hotovosti   34% (25 hlasov) 
u vodiča z dopravnej karty 36% (27 hlasov) 
nevyužívam služby trnavskej MAD  30% (22 hlasov) 

 

Ste spokojný so stavom vozového parku MAD Trnava? 
- odpovedalo 533 respondentov. 

Áno, vozový park sa postupne obnovuje a technický stav starších vozidiel je zatiaľ uspokojivý. 34% (182 hlasov) 
Skôr áno, ale uvítal by som viac nových a nízkopodlažných vozidiel. 21% (112 hlasov) 
Skôr nie, myslím si, že je nutné doplniť vozový park väčším počtom nových autobusov. 14% (77 hlasov) 
Nie, vozový park MAD Trnava je veľmi zanedbaný a nevyhovujúci, je nutná jeho kompletná obmena. 30% (162 hlasov) 

Malo by sa meniť smerovanie a počet liniek MAD? 
- odpovedalo 213 respondentov. 

liniek by malo byť viac 
51% (108 hlasov) 

liniek by malo byť menej 6%  (13 hlasov) 
stačili by drobné zmeny 4%  (9 hlasov) 
trasy liniek by sa vôbec nemali meniť 4%  (9 hlasov) 
mali by sa zmeniť trasy úplne všetkých liniek 35% (74 hlasov) 

  
Aký je podľa Vás najväčší nedostatok MAD v Trnave? 

- odpovedalo 642 respondentov. 
správanie sa vodičov voči cestujúcim 15% (99 hlasov) 
zlý technický stav vozidiel 6%  (40 hlasov) 
málo spojov na linkách 27% (175 hlasov) 
odchody spojov nie sú prispôsobené cestujúcim 6%   (38 hlasov) 
chaotické trasovanie liniek 29% (189 hlasov) 
meškanie spojov 6% (41 hlasov) 
drahé cestovné 3% (18 hlasov) 
iný 3% (19 hlasov) 
MAD v Trnave nemá žiadny nedostatok 4% (23 hlasov) 

 
Ako hodnotíte služby mestskej hromadnej dopravy v Trnave? 

- odpovedalo 404 respondentov. 
výborné 5%   (20 hlasov) 
veľmi dobré 1%   6 hlasov) 
dobré 8%   (34 hlasov) 
dostatočné 5%   (21 hlasov) 
nedostatočné 12% (48 hlasov) 
katastrofálne 68% (275 hlasov) 

 
Mestskú hromadnú dopravu v Trnave využívam 

- odpovedalo 292 respondentov. 
denne 37% (107 hlasov) 
viackrát do týždňa 9%   (27 hlasov) 
viackrát do mesiaca 7%   (21 hlasov) 
viackrát do roka 7%   (20 hlasov) 
raz ročne a menej 9%   (26 hlasov) 
necestujem 31% (91 hlasov) 
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PRÍMESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
 
Prímestskú a diaľkovú  autobusovú dopravu zabezpečuje  v prevažnej miere SAD Trnava. 
Prímestské linky  majú zastávky  na celom území  mesta a prepravná ponuka SAD môže byť využívaná aj 
na jazdy v rámci územia mesta.  Okrem centrálnej  autobusovej stanice je dalším nástupným bodom 
zastávka PAD Zelený kríčok  a zastávka Kollárova, ktorá predstavuje aj najväčší uzol prestupov na MAD. 
Jestvujúce priestory  autobusovej stanice sa nachádzajú na Staničnej ul., sú vymedzené: - z juhu 
železničnou traťou Bratislava – Žilina s výpravnou budovou ŽSR a priľahlými budovami ŽSR,  zo severu 
areálom parku s prepojením k obchodnému centru MAX a do obytnej časti Prednádražie. Západným 
smerom je stanica ohraničená budovami. Východným smerom sa rozprestiera centrum mesta s pomerne 
dobrou dostupnosťou MAD ale aj pešo.  
Súčasťou predstaničného priestoru je parkovisko  pre verejnosť a TAXI.  V priestore pred budovou ŽSR 
je zastávka MAD. 
 
Odstavné státia autobusov sú situované za hlavným komunikačným priestorom  
Z databázy údajov získaných počas prieskumu  boli zisťované počty vozidiel  a nástup a výstup na 
zastávkach v priebehu dňa. 
Výstupmi z prieskumu PAD boli údaje: 

- o nástupe a výstupe cestujúcich na zastávkach  v každom smere 
- o  dennom priebehu nástupov a výstupov na zastávkach 
- o podiele cestujúcich do jednotlivých smerov spádového územia 

Dôležitým výstupom bolo smerovanie cestujúcich v rámci spádového územia. Dopravné smery boli 
reprezentované prístupovými komunikáciami.  
 
Prehľad zistených údajov na sledovaných zastávkach PAD za obdobie 10h dokumentuje nasledujúca 
tabuľka 2/9. 

Tab 2/9 
Zastávka Počet vozidiel 

voz/10h 
Nástup 

osoby/10h 
Výstup 

osoby/10h 
Počet  smerov 

 
Kollárova   – smer železničná stanica 51 0 789 4 
Kollárova – smer centrum 49 466 0 4 
Zelený kríčok 83 1232 0 9 
Šrobárova 77 2 1153 9 
AUTOBUSOVÁ STANICA - Nástup 277 5804 96 14 
AUTOBUSOVÁ STANICA - výstup 259 3 3822 14 

 
Celkový obrat cestujúcich predstavoval na autobusovej stanici 9725 osôb/10h. Na Zelenom kríčku 
a Šrobárovej ul. to bolo 2387 osôb/10h a na zastávkach PAD na Kollárovej ul. 1255 osôb/10h. 
 
Prehľad zistených údajov na sledovaných zastávkach MAD počas špičkovej hodiny dokumentuje 
nasledujúca tabuľka 2/10. 

Tab 2/10 
Zastávka smer čas Nástup 

osoby/h 
Výstup 
osoby/h 

Obrat 
osoby/h 

Kollárova –  smer  železničná stanica  žel.stanica            07.00-08.00 0 318 318 
Kollárova –  smer  centrum  centrum 16.00-17.00 136 0 136 
Zelený kríčok jednosmerná 14.00-15.00 313 0 313 
Šrobárova jednosmerná 07.00-08.00 0 384 384 
 
AUTOBUSOVÁ STANICA 

 07.00-08.00 
14.00-15.00 

298 
1355 

1234 
306 

1532 
1661 

   
Ranná dopravná špička bola zistená v čase od 7. 00 – 8.00 h, popoludňajšia špička v čase od 14.00-
16.00h.  
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2. 2.  2. 3   PEŠIA DOPRAVA 
 
Aj v súčasnosti možno konštatovať, že význam peších ciest  neustále stúpa aj pri veľkom rozvoji IAD.  
Pešia dostupnosť v meste Trnava má krátke časové intervaly. Chodec sa za krátky čas dostane z 
priľahlých sídlisk do centra mesta. Tejto skutočnosti nasvedčuje aj to, že pešia doprava tvorí v súčasnosti 
najvyšší podiel zo všetkých druhov doprav v meste.  Z výsledkov dopravno- sociologického prieskumu bolo 
zistené, že počas dňa bolo vykonaných 79 399 ciest. Pešia doprava  tvorí  najvyšší podiel zo všetkých druhov 
dopravy v meste – 44%. Najviac sa pešia doprava realizuje v oblasti  3 – 21% všetkých peších ciest, 
v oblasti 7 – 14% všetkých peších ciest a v oblasti 8 – 11% všetkých peších ciest. 
 
Ranná špička pešej dopravy bola v meste Trnava zistená medzi 7:00 – 8:00 hod. Išlo o pohyb chodcov 
hlavne zo železničnej stanice migrujúcich denne za prácou a vzdelaním ako aj o pohyb chodcov               
z priľahlých sídlisk smerom do centra mesta. 
 
Poobedná špička bola zistená medzi 14:00 – 15:00 hod. prevažne na Hlavnej a Štefánikovej ulici. Tu sa 
dá povedať, že ide o pohyb chodcov  vyhľadávajúcich obchod, služby a zábavu.  
Prieskumom sa zistilo, že najintenzívnejšia preferencia pešieho pohybu je v centrálnej mestskej zóne a    
v jej priľahlom okolí.  
 
Zaťaženie profilov pešej dopravy počas 10hodinového obdobia je uvedená v grafe na obr 2/14 

                                                                                                      
                                                                                                  Obr 2/14 
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GENERÁLNY  DOPRAVNÝ  PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              40    

 
Medzi najfrekventovanejšie pešie trasy v meste Trnava patria: 

- stanica ŽSR – park J. Kráľa – sídlisko Prednádražie  
- stanica ŽSR – centrum mesta  
- Hlavná ulica, kde je vytvorená pešia zóna – Štefánikova ulica  
- Poliklinika Družba – Nám. Sv. Mikuláša – ulica M. Schneidera - Trnavského – Hviezdoslavova 

ulica – Trojičné nám. – Bernolákova Brána   
- Bernolákov sad  
- Ružový park  

 
V meste sa nenachádzajú žiadne podchody pre peších. Priechody pre peších, ktoré križujú najzaťaženejšie 
komunikácie mesta, sú vybavené svetelným signalizačným zariadením, čím je zabezpečený bezpečný 
prechod cez komunikáciu a budované sú bezbarierovo. Priechody nevybavené svetelným signalizačným 
zariadením, ktoré sú intenzitou peších silne zaťažené sú na Kollárovej ulici, ktorá je dopravou silne 
zaťažená počas celého dňa.  
 
 
2. 2. 2. 4.  CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
   
Cyklistická doprava v meste Trnava a jej blízkom okolí je značne rozšírená. Pomáha tomu konfigurácia 
terénu, dochádzkové vzdialenosti a aj historicky zaužívaný zvyk obyvateľov používať tento dopravný 
prostriedok.  
Aktuálne údaje o smerovaní a využívaní cyklistickej dopravy obyvateľov  boli zisťované v rámci 
dopravno-sociologického prieskumu. 
Intenzity cyklistickej dopravy na vybraných profiloch na území Trnavy  boli získané z výsledkov 
vykonaných prieskumov nemotoristickej dopravy.  
Z výsledkov dopravno- sociologického prieskumu bolo zistené, že počas dňa bolo vykonaných 11 514 
ciest. Cyklistická doprava v meste Trnava  tvorí  v súčasnosti cca 6,6% všetkých ciest obyvateľov mesta.   
Najviac sa cyklistická doprava využíva v dopravnej oblasti 3 – 33% všetkých cyklistických ciest 
a v oblasti 7 – 18,8% všetkých cyklistických ciest. 
Pri prieskume cyklistickej dopravy v meste Trnava sa zistila menšia intenzita cyklistov hlavne                  
v odľahlých priemyselných zónach Trnavy, čo bolo spôsobené aj ročným obdobím. Vzhľadom na tento 
fakt však v centre mesta a jeho priľahlých častiach intenzita cyklistov bola o niečo vyššia. Špička 
cyklistickej dopravy bola zistená medzi 15:00 – 18:00 hod.   
 
Za najviac frekventované trasy cyklistickej dopravy v Trnave možno považovať: 

• Hospodárska ul. 
• Kollárova 
• Žarnova (pri nemocnici) 
• Dohnányho 
• Park J. Kráľa 
• Bernolákova brána 
• Kollárova pri ŽR 
• Žarnova (pri nemocnici) 
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Intenzita cyklistov na jednotlivých profiloch počas 10hodinového obdobia je uvedená v grafe na obrázku 
2/15                                                                                         

                                                                                                   Obr. 2/15 
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V meste Trnava sa postupne budujú samostatné cyklistické cestičky, ktoré sa zapájajú do siete 
cykloturistických ciest v rámci celého regiónu: 
� Kamenná cesta – samostatná cyklistická cestička vedie po ľavej strane od mesta Trnava smerom k 

rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Jeho dĺžka je 1,5 km a šírka 1,5 m.  
� Park J. Kráľa – v rámci chodníka pre peších bol vybudovaná aj cyklistická cestička o dĺžke 0,7 km 

a šírke 1,5 m. na jednej strane končí na ulici J. Bottu a na druhej na ulici A. Hlinku.  
� Bernolákov sad – samostatná cyklistická cestička je 1,0 km dlhá. Popri nej za pásom zelene na 

pravo smerom na Zelený kríček vedie chodník pre peších. Na ľavo ho od komunikácie delí riečka 
Trnávka.  

� Spartakovská ulica – po oboch stranách komunikácie sú cyklopruhy o dĺžke 0,6 km a šírke 1,5 m.  
� ul. Vl. Clementisa – cyklistická cestička začína pri materskej škole sídliska Družba a pokračuje 

popri základnej škole smerom k Lidlu, kde prechádza na druhú stranu komunikácie a pokračuje 
smerom k okružnej križovatke, kde prechádza na druhú stranu komunikácie. Cyklistickú cestičku 
delí od chodníka pre peších pás zelene. 

� Starohájska ulica – cyklistická cestička je pokračovaním cyklistickej cestičky na ul. Vl. 
Clementisa. Od okružnej križovatky pokračuje smerom ku Poliklinike Družba a od chodníka pre 
peších ju taktiež delí pás zelene. Pri Poliklinike Družba vchádza rampou na lávku a pokračuje ďalej 
k Námestiu sv. Mikuláša.    

 
V meste Trnava sú vybudované aj ďalšie cyklistické cestičky: 
� Námestie SNP – cyklistická cestička začína na začiatku námestia a na jednej strane ho od chodníka 

pre peších delí pás zelene a z druhej strany ho delí pás zelene so stromoradím od komunikácie. Na 
konci námestia pokračuje po Žarnovej ul. označný vodorovným značením na komunikácií. Vedie 
až po križovatku, kde prechádza na druhú stranu. Jeho dĺžka je 0,2 km. 
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� Halenárska ulica – cyklistická cestička začína na Kollárovej ulici a vedie spolu s chodníkom pre 
peších až po Dolné Bašty. Cestička má pokračovanie aj smerom na Hlbokú ulicu okolo prírodného 
kina.  

� Veterná ulica – cyklistická cestička je vybudovaná dĺžke 0,08 km. Vedie spolu s chodníkom pre 
peších od sídliska Vodáreň až po Poštovú ulicu, kde pokračuje už len chodník pre peších.  

� Cyklistická cestička o dĺžke 0,4 km je vybudovaná od Zavarskej ulice smerom k obchvatu ku 
železničným koľajam, kde končí.  

  
Prejazd cyklistov cez komunikácie mesta Trnava je zabezpečený cez priechody vybavené svetelným 
signalizačným zariadením. Kritické priechody, kde sa pohybuje vyšší počet cyklistov a križujú dosť 
zaťaženú komunikáciu sú na Kollárovej ulici.  
 
Mestom Trnava a jeho blízkym okolím prechádzajú aj regionálne cyklotrasy: 
� modrá trasa č. 2203: Trnava – Dolná Krupá – Horná Krupá – Prekážka – Cerová – Suchánka – 

Dobrá Voda – Výtok – Nižná – Kátlovce – Paderovce – Jaslovské Bohunice – Malženice – Trnava  
Trasa je vhodná pre cestné bicykle (Trnava – Horná Krupá a Výtok – Chtelnica – Nižná – Kátlovce – 
Jaslovské Bohunice – Malženice – Trnava), ale aj pre horské bicykle (Prekážka – Cérová – Suchánka – 
Dobrá Voda – Výtok).  
Cyklotrasa začína v meste Trnava v časti Kopánka a vedie po komunikáciach až po cestu II/502 
(plánovaná Malokarpatská magistrála). Tu vchádza do lesa a až po obec Dobrá Voda vedie po lesných 
cestách. V obci prechádza cez miestne komunikácie. Na konci obce vchádza na poľnú cestu a až do obce 
Chtelnice prechádza cez lesné cesty. Od obce prechádza už len po komunikáciach.  
� modrá trasa č. 2204: Majdán – Olšovský mlyn – Zabité – Doľany – Dlhá – Košolná – Suchá nad 

Parnou – Zvončín – Trnava  
Trasa je vhodná pre cestné bicykle (Majdán – Olšovský mlyn – Zabité – Doľany – Košolná – Suchá nad 
Parnou – Zvončín – Trnava), ale aj pre horské bicykle (Olšovský mlyn – križovatka Rybáreň – Solírov – 
Zabité, križovatka Zabité – Sklenná huta – Zabité).  
Východiskom cyklotrasy je križovatka ciest nad vodnou nádržou Horné Orešany a obcou Lošonec. Trasa 
vedie miestnymi komunikáciami popri rekreačnou stredisku Majdán, kde vchádza do lesa. V obci Doľany 
vychádza z lesa na hlavnú cestu odkiaľ vedie ďalej do Trnavy po komunikáciach.  
� zelená trasa č. 5206: Šúrovce – Zavar – Trnava – Kamenný mlyn – Biely Kostol – Ružindol – 

Budmerice – Štefanová – Častá  
Táto trasa je kategorizovaná ako cestná, takže po celej dĺžke prechádza po komunikáciach.  
� žltá trasa č. 8218: Trnava (ulica J. Bottu) 
Trasa prechádza cez miestnu komunikáciu mesta Trnava.  
 
Na  obrázkoch 2/16a 2/16b sú vykreslené regionálne cyklotrasy prechádzajúce mestom Trnava a jeho 
okolím. 
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Obr 2/16a 

 
 

Obr 2/16b 
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2. 2.  2. 5.  STATICKÁ DOPRAVA 
   
V prieskume sa sledoval špeciálne pohyb rezidentov. Za rezidentov sme rátali vozidlá zistené v prvom 
rannom intervale od 7,00-7,30 h. 
V prieskume boli sledované tieto parkoviská: 

1. Paulínska 
2. Radlinského – Štefánikova 
3. Dolnopotočná 
4. Kollárova 
5. Rybníkova 
6. Kollárova – Krajský úrad 
7. Sporiteľňa – AGRIS 
8. Starohájska 
9. Na hlinách 
10. Botanická 
11. OD TESCO 
12. OD MAX 
13. Peugeot 

 
Na poslednom skúmanom parkovisku boli vzhľadom na nedostatok študentov určených na prieskum 
statickej dopravy použití, ktorí zaobstarávali prieskum MAD. Na mieste boli vyškolení pracovníkmi 
firmy PROJ-SIG s.r.o. a začali prieskum o 7,30 h. Interval ranný bol odvodený  od intervalu 7,30 – 8,00 
h. V súbore hodnôt chýbal interval 11,30 – 12,00 h. Tento bol nahradený hodnotami z predchádzajúceho 
intervalu.  
 
Celkovo bolo sledovaných 13 lokalít. V každej bolo vymedzených približne 100 parkovacích miest. 
Spolu bolo sledovaných 1434 parkovacích miest a zistených bolo 5207 parkujúcich vozidiel.  
Každá zo spomínaných lokalít mala vlastný špecifický priebeh parkovania podľa funkcií, ktoré boli 
obsiahnuté v tej danej lokalite. 
 
Obsadenosť parkovísk je uvedená v tabuľke 2/11 

Tab 2/11 

 
 
 
Dĺžka parkovania závisela od funkčného využitia objektu a jeho polohy v rámci mesta a je uvedená 
v tabuľke 2/12.   
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Tab 2/12 
Doba státia  

Parkovisko 
do 30 min do 1 hod do 2 hod do 4 hod do 8 hod nad 8 hod 

1 Paulínska 351 158 81 52 37 5 
2 Radlinského – Štefánikova 273 125 83 28 28 17 
3 Dolnopotočná 328 117 74 26 14 5 
4 Kollárova 98 50 55 30 39 27 
5 Rybníkova 252 84 61 31 17 11 
6 Kollárova – Krajský úrad 88 20 29 26 49 49 
7 Sporiteľňa – AGRIS 226 80 58 24 28 12 
8 Starohájska 180 98 97 43 21 16 
9 Na hlinách 56 32 28 26 19 33 
10 Botanická 106 17 31 58 25 25 
11 OD TESCO 587 180 107 20 9 2 
12 OD MAX 395 106 60 31 21 2 
13 Peugeot 4 9 6 13 25 71 

 
Viacnásobné parkovanie sa sleduje s cieľom zistenia podielu vodičov, ktorí viacnásobne parkujú.  
 
Údaje sú uvedené v tabuľke 2/13 

Tab 2/13 
Počet parkovaní  

Parkovisko 
1x 2x 3x 4x viac krát 

1 Paulínska 563 32 18 1 0 
2 Radlinského – Štefánikova 440 38 11 0 1 
3 Dolnopotočná 529 16 1 0 0 
4 Kollárova 266 15 1 0 0 
5 Rybníkova 303 20 3 1 0 
6 Kollárova – Krajský úrad 179 36 2 1 0 
7 Sporiteľňa – AGRIS 395 12 3 0 0 
8 Starohájska 411 22 0 0 0 
9 Na hlinách 108 32 6 1 0 
10 Botanická 121 46 15 1 0 
11 OD TESCO 876 13 1 0 0 
12 OD MAX 493 44 10 1 0 
13 Peugeot 111 7 1 0 0 

 
Získané charakteristiky statickej dopravy v meste Trnava umožňujú vykonať podrobnejšiu analýzu 
parkovania v meste. Z analýzy výsledkov jednotlivých lokalít je možné definovať požiadavky pre 
optimálne využívanie existujúcich kapacít parkovísk, diferenciáciu využívania plôch s určením funkcií 
parkovania, aktualizáciu cenovej politiky parkovania v centre mesta. 
V rámci prieskumu statickej dopravy neboli monitorované miesta pre odstavovanie vozidiel obyvateľov 
v blízkosti obytných domov. Odstavovanie vozidiel obyvateľov je riešené na vyznačených státiach alebo 
jednoducho pozdĺž komunikácií. 
 
Súčasná situácia v oblasti statickej dopravy sa vyznačuje intenzívnym využívaním verejných komunikácií na 
parkovanie a neusporiadanosťou verejných parkovísk. Hustota inštitúcií a obchodov v centrálnej mestskej zóne 
(CMZ), predovšetkým na pešej zóne, spôsobuje veľký dopyt po parkovacích miestach na jej obvode.  Chýbajú 
hromadné garáže pre verejné účely.  
 
Prehľad o parkovacích kapacítách pri existujúcich obchodno – spoločenských zariadeniach sú dokumentované 
v tabuľke 2/14  (Zdroj: zámery EIA, 2008) 
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Tab 2/13 

 
 
 
 
2. 2. 2.  6.  ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 
 
Mestom Trnava prechádza trať celoštátneho významu č.120 Bratislava – Žilina a trať č. 116 Trnava – 
Kúty a Trnava – Sereď. Trate sú elektrifikované, trať Bratislava – Žilina je dvojkoľajná. 
Hlavnú os systému železničných tratí tvorí železničná trať č. 120 –Bratislava- Trnava – Leopoldov – 
Žilina, ktorá je súčasťou medzinárodného multimodálneho koridiru VA. 
Mestom, cez centrum prechádzajú železničné trate: 
Trať č. 120 -  Bratislava – Žilina, tvorí hlavnú železničnú trasu vnútroštátneho a medzinárodného 
významu. V medzinárodnej osobnej doprave je využívaná  vlakmi EC a IC a v medzinárodnej nákladnej 
doprave vlakmi AGTC. Trať je zaradená do siete medzinárodných železničných tratí AGC/AGTC 
s označením E63/C – E63. Trať je modernizovaná na rýchlosť vlakov 160km/h. 
Železničná stanica Trnava je významnou stanicou I. triedy, medziľahlou po prevádzkovej stránke 
a vlakotvornou pre Trate Trnava – Trenčín, Trnava – Kúty a Trnava – Sereď. 
Železničná stanica  a spoločný úsek tratí č. 120 a č. 116 je závažným priestorovo –limitujúcim prvkom, 
ktorý rozčleňuje mesto na dve časti. 
Na území mesta je železničná stanica Trnava    a   železničná zastávka Predmestie. 
 
Všetky železničné trate sú elektrifikované. Budova železničnej stanice sa nachádza na hranici centra 
mesta a susedí s autobusovou stanicou. 
 
 
2. 2. 7.  LETECKÁ DOPRAVA 
 

Najbližšie letisko je v Bratislave. Z tohto dôvodu sa GDP nezaoberal leteckou dopravou. 

 
 
 
 
 

Názov Rozloha Lehota výstavby Lehota 
prevádzky 

Dopravné zaťaženie 

Obchodné 
centrum 
Domino, 
Zavarská cesta 

Zastavaná plocha 3 697,55 m2 

Plocha spevnených plôch 3 486,75 m2 
- 2007 93 parkovacích miest 

Business 
centrum 
Karavela 
v križovatke 
Bučianska -
Veterná ul. 

Zastavaná plocha 2 868 m2 
Chodníky, terasy 827  m2 
Komunikácie 1 686 m2 
Zeleň 781 m2 

03/2007 - 280 stojísk v podzemí 

Lidl , ul. Vl. 
Clementisa 

Zastavaná plocha 1 715 m2 

 
07/2004 07/2006 111 parkovacích miest 

2 200 osobných áut počas 6:00 – 
22:00 
6 nákladných áut počas 6:00 
– 22:00 

Lidl , ul. 
Hospodárska 

Zastavaná plocha 1 922 m2 05/2005 2007 116 parkovacích miest 
1 190 osobných áut počas 6:00 – 
22:00 
6 nákladných áut počas 6:00 
– 22:00 

Dostavba Tesca - 
Galéria 

Zastavaná plocha dostavby 5 781 m2  
Celková budúca zast. Plocha 19 188 m2 
 

06/2005 - Počet parkovacích miest 
po dostavbe 734 – už v 
prevádzke 
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3.  PREDPOKLADY VÝPOČTU DOPRAVNEJ PROGNÓZY – ZÁKLADNÉ BILANCIE 
 
Trnavský kraj sa rozkladá na rozlohe 4 148 km2 a 31.12.2006 mal 555 075 obyvateľov. Väčšina údajov 
a charakteristík sa vzťahuje na rok 2001, keď bolo vykonané celoštátne sčítanie obyvateľov. Počet 
obyvateľov kraja dosiahol  551003 obyvateľov. 
Na jeho území sa rozkladá 7 okresov: 
 
Údaje o jednotlivých okresoch Trnavského kraja sú uvedené v tabuľke 3/1 

          Tab 3/1 
Okres Rozloha v km2 Počet obyvateľov – 2001 Počet obcí 
Trnava 741 127 125 45 

Dunajská Streda 1 075 112 384 66 
Galanta 641 94 533 35 

Hlohovec 267 45 351 24 
Piešťany 381 63 928 27 
Senica 761 60 891 31 
Skalica 359 46 721 21 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
Z hľadiska vývoja mesta Trnava sa najväčšie zmeny týkajúce sa rozlohy udiali v sedemdesiatych rokoch, 
keď boli k Trnave postupne pričlenené Hrnčiarovce, Modranka a Biely Kostol, pričom mesto dosiahlo 
rozlohu 8 986 ha so zastavaným územím 1 462 ha.  V súčasnosti patrí k Trnave iba obec Modranka. 
Mesto Trnava si počas svojho rozvoja až do súčasnosti zachovala charakter kompaktného bodového 
mesta s pomerne jednoznačne rozmiestnenými funkciami. Ťažiskom sídla je polyfunkčné centrum, ktoré 
vytvára historické jadro vymedzené hradbami na jeho východnej a západnej strane. Bezprostredne naň 
nadväzujú výrazné obytné územia s prevažne hromadnou obytnou výstavbou. Obytné plochy sa 
nachádzajú i v severovýchodnej a juhozápadnej časti mesta. Špecifické podmienky na bývanie poskytuje 
miestna časť Modranka s charakterom vidieckeho sídla.  
Mesto Trnava je sídlom Trnavského kraja, okresu Trnava a od 1.12.2001 sídlom Trnavského 
samosprávneho kraja. Plní funkciu administratívno-správneho, hospodárskeho, kultúrneho a vedecko-
výskumného centra okresu.  
 
DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 
 
Vývoj počtu obyvateľov v území mal z dlhodobého hľadiska stagnujúci charakter.  
Rast obyvateľstva prirodzeným prírastkom bude minimálny, to znamená, že demografický rozvoj mesta 
Trnava by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dominantnými sa stanú ekonomické a 
sociálne dôvody migrácie.  
 
VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA  
Veková štruktúra je veľmi rôznorodá. Obyvateľstvo podľa veku zaraďujeme do charakteristických 
vekových skupín takto: 

- predproduktívny vek: 0 – 14 rokov 
- produktívny vek: muži 15 – 59, ženy 15 – 54  
- poproduktívny vek: muži 60+, ženy 55+ 

 
Veková štruktúra obyvateľstva je v tabuľke 3/2 (údaje k roku 2006)  

Tab 3/2 
Veková skupina obyvateľstva %-ný podiel obyvateľstva Mestská 

časť Predprodukt. Produkt. Poprodukt. Spolu Predprodukt. Produkt. Poprodukt. 
Index 

vitality 
Stred 1 442 6 233 2 790 10 465 13,1 60,1 26,8 49 
Západ 1 866 8 651 2 879 13 396 14,0 64,6 21,4 66 

Juh 1 684 7 678 1 969 11 331 14,9 67,8 17,3 87 
Východ 1 789 12 072 1 572 15 433 11,7 78,4 9,9 119 
Sever 2 392 10 040 2 223 14 655 16,4 68,6 15,0 110 

Modranka 430 1 595 573 2 598 16,6 61,4 22,0 76 
Spolu 9 514 46 267 11 981 67 762 14,1 68,3 17,6 81 

Zdroj: internetové stránky mesta Trnava 
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Nízke zastúpenie má veková skupina predproduktívneho veku, ktorá je zastúpená len 14,1 %-ami, 
obyvateľstvo produktívneho veku je zastúpené 68,3 %-ami a poproduktívneho veku 17,6 %. Index 
vitality, ktorý vyjadruje vzťah najmladšej a najstaršej skupiny obyvateľov, má hodnotu 81, čo 
charakterizuje obyvateľov Trnavy ako regresívny typ populácie. 
 
EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATE ĽSTVA  
Počet ekonomicky aktívnych osôb je uvedený v tabuľke 3/3 (sčítanie ľudu z roku 2001):  

Tab 3/3 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Obec 

Spolu Odchádzajúce za prácou 
%  ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva 
Trnava 36 058 6 852 53,11 

Modranka 1 166 181 1,72 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
V roku 2001 bolo v Trnave 37 224 osôb ekonomicky aktívnych, z toho bolo 17 800 žien. Ekonomická 
aktivita obyvateľstva mesta Trnava bola 52,3 %. U mužov to bolo 51,5 % a u žien 48,5 %.  
V poproduktívnom veku bolo 18,2 % ekonomicky aktívnych a v produktívnom veku bolo 39,3 % 
ekonomicky aktívnych obyvateľov.  
Z celkového počtu 37 224 osôb ekonomicky aktívnych osôb v Trnave odchádzalo za prácou mimo mesto 
7 033 obyvateľov, čo je 18,9 % ekonomicky aktívnych osôb.  
Okres Trnava je rozlohou najväčším okresom v rámci riešeného územia.  

Prognóza vývoja obyvateľstva v Trnave bola spracovaná v rámci ÚPN mesta Trnava – aktualizácia 2004. 
Tieto údaje spolu so zmenami a doplnkami ÚPN, známymi do obdobia spravovania GDP boli prevzaté aj 
do konceptu návrhu.  
 
 

3. 1.  VÝVOJOVÉ BILANCIE 
 
Východiskom pre výpočet dopravnej prognózy bola analýza súčasného stavu dopravy a smerovania 
automobilovej dopravy v území, zisteného prieskumami, vykonanými na území mesta Trnava v roku 
2007.  
Dopravná prognóza bola vypočítaná pre časové horizonty 2010, 2020 a 2030.  Limitujúcim rokom je ale 
rok 2030. Ide o konečné obdobie, keď sa predpokladá naplnenie všetkých zámerov. Z tohto výsledného 
obdobia bola stanovená etapizácia pre roky 2010, 2020 a naznačený dlhodobejší výhľad po roku 2030. 
Pre tento konečný stav boli posúdené navrhnuté  stavebno-technické riešenia. 
  
Dopravná prognóza bola spracovaná  na základe predpokladov: 

• predpokladaného  demografického  a dopravného vývoja   v riešenom území  
• výhľadového  rastu počtu obyvateľov a  návštevnosti územia  
• predpokladaného vývoja dopravy v regióne, 
• vývoja stupňa automobilizácie  
• vývoja hybnosti bývajúceho obyvateľstva jednotlivými druhmi dopráv,  
• výhľadovej deľby dopravnej práce medzi IAD a HD, ktorá uvažuje s posilnením podielu MAD na 

prepravnom výkone.  
• funkciách, ktoré mesto Trnava a jeho jendotlivé časti budú plniť 
• vývoji aktivít na území mesta a významných priemyselných aktivít v okolí. 

 
Demografická  prognóza, použitá v GDP vychádzala zo  spracovaného ÚPN mesta Trnava, ale na základe 
nových prognóz vývoja počtu obyvateľov, bol spracovaný reálnejší predpoklad demografickej prognózy. 
Táto uvažuje  s nárastom  počtu obyvateľov cca o 18% a nárastom počtu prechodne bývajúcich 
obyvateľov na hodnotu vyplývajúcu z rozvoja bytového fondu v cieľovom roku 2030. Mesto bude musieť 
poskytovať zázemie cca 83 000 trvale bývajúcim obyvateľom a cca 27 000 prechodne bývajúcim osobám. 
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Vývoj mesta v rozdelení na jednotlivé oblasti je uvedaný v tabuľke 3/4.  
Tab. č. 3/4 
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 Horné mesto 1 859 210 578 1437 180 465 1902 0 0 1902 
 Dolné mesto 2 2288 100 275 2563 120 310 2873 0 0 2873 
 Ružín 9 1048 150 413 1461 0 0 1461 0 0 1461 
1 celkom    4195 460 1266 5461 300 775 6236   0 6236 
 Nemocnica 12 99 0 0 99 0 0 99 0 0 99 
 Bojisko 11 2084 120 330 2414 25 65 2479 0 0 2479 
 Starý tulipán 13 1542 30 83 1625 20 52 1677 0 0 1677 
 Sromovka 16 7360 30 83 7443 10 26 7469 0 0 7469 
2 celkom    11085 180 496 11581 55 143 11724 0 0 11724 
 Za hradbami 6 3799 95 262 4061 100 258 4319 0 0 4319 
 Nad stanicou 7 4351 0 0 4351 0 0 4351 0 0 4351 
 Pred stanicou 8 2598 0 0 2598 0 0 2598 0 0 2598 
 Dolné sady 3 3102 50 138 3240 15 39 3279 0 0 3279 
 Medzisady 4 3682 30 83 3765 30 78 3843 0 0 3843 
 Horné sady 5 2743 45 124 2867 25 65 2932 0 0 2932 
3 celkom    20275 220 607 20882 170 440 21322 0 0 21322 
 Pri stanici 14 845 0 0 845 0 0 845 0 0 845 
 TAZ(za stanicou) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Skloplast 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 celkom    845 0 0 845 0 0 845 0 0 845 
 Výhybňa 34 0 120 330 330 190 491 821 0 0 821 
 Kamenný mlyn 35 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 
5 celkom    16 120 330 346 190 491 837 0 0 837 
 Cukrovar(pred Sláviou) 28 66 0 0 66 1872 4830 4896 0 0 4896 
 Predmestie 29 94 0 0 94 0 0 94 0 0 94 
 Rázcestie 30 111 0 0 111 0 0 111 0 0 111 
 Pivovar     0 0 0   0 0 0 0 0 
 Pažitný mlyn     0 0 0   0 0 0 0 0 
 Nad Kamenným mlynom 37 62 50 138 200 0 0 200 350 802 1002 
 Medziháje 38 66 10 28 94 35 91 185 0 0 185 
 Farský mlyn 39 0 0 0 0 0 0 0 950 2171 2176 
6 celkom    399 60 166 565 1907 4921 5486 1300 2979 8463 
 Stará Kopánka 22 2309 30 83 2392 20 52 2444 0 0 2444 
 Pekné pole 23 997 100 275 1272 90 233 1505 0 0 1505 
 Orava 24 803 100 275 1078 30 78 1156 0 0 1156 
 Vodáreň 21 7381 200 550 7931 50 129 8060 0 0 8060 
 Zátvor 26 3030 650 1788 4818 2350 6063 10881 0 0 10881 
 Rybník 27 3 90 248 251 160 413 664 0 0 664 
 Slávia 45 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 
 Horné za cestou 41 154 0 0 154 0 0 154 0 0 154 
 Dolné za cestou 42 43 0 0 43 0 0 43 0 0 43 
7 celkom    14745 1170 3219 17964 2700 6968 24932 0 0 24932 
 Hurbanov 10 1303 40 110 1413 100 258 1671 0 0 1671 
 Hliník 20 4072 0 0 4072 0 0 4072 0 0 4072 
 Tehelne 25 3744 50 138 3882 50 129 4011 0 0 4011 
 Záhradky 44 6860 900 2475 9335 1200 3096 12431 3200 7328 19759 
 Richterov dvor 43 51 0 0 51 0 0 51 0 0 51 
8 celkom    16030 990 2723 18753 1350 3483 22236 3200 7328 29564 
 Vozňovka 19 41 0 0 41 0 0 41 0 0 41 
 Návršie 32 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 
9 celkom    45 0 0 45 0 0 45 0 0 45 
 Agrokomplex 31 131 0 0 131 0 0 131 0 0 131 
 Dolina 18 89 0 0 89 20 52 141 90 206 347 

10 celkom    220 0 0 220 20 52 272 90 206 478 
 Pri Zelenečskej ceste 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Modranka 48 2388 200 550 2938 150 387 3325 0 0 3325 

11 celkom    2388 200 550 2938 150 387 3325 0 0 3325 
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Pokračovanie tab. č. 3/4 
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12 PSA       0 0   0 0   0 0 
13 Hrn čiarovce   2033   0 2033   0 2033   0 2033 
14 Kočišské 36 84 300 825 909 500 1290 2199 0 0 2199 
15 Biely Kostol   1201 274 753,5 1955 150 387 2342 0 0 2342 

 
 
Na základe uvedeného počtu bytov by  mesto Trnava mohlo dosiahnuť nasledovné počty obyvateľov, 
vrátane prechodne ubytovaných – udaje a porovnanie s ÚPN sú v tabuľke 3/5 .   

Tab. č. 3/5 
Rok 2001 2010 2020 2030 

Počet obyvateľov 70286    
Prírastok bytov - 3070 7342 4590 

obývanosť - 2,75 2,58 2,29 
Prírastok bývajúcich - 10176 18972 10511 

Celkový počet bývajúcich - 80503 99445 109956 
Predpoklad ÚPN - 75783 81540 83050 

 
Etapizácia výstavby komunikačného systému bude spracovaná pre časové horizonty: 

• I. etapa      – do roku 2010 (2012) 
• II. etapa    – do roku 2013 - 2020  
• III. etapa  –  do roku 2021 - 2030 

 
Dopravné charakteristiky použité pre prognózu dopravy vo vzťahu k vnútorným dopravným vzťahom 
v meste boli stanovené analýzou údajov z dopravných prieskumov, predovšetkým dopravno-
sociologického prieskumu .  
Pre prognózu tranzitnej dopravy boli použité koeficienty rastu SSC a údaje o aktivitách, generujúcich  
tranzitnú  a zdrojovú a cieľovú dopravu v spádovom území mesta. 

Použité dopravné charakteristiky sú uvedené v tabuľke 3/6 
Tab. č. 3/6 

Charakteristika  Rok 2007 rok 2012 rok 2020 rok 2030 
Stupeň automobilizácie  OA/1000 obyvateľov 322 352 453 514 
Stupeň motorizácie       voz/1000 obyvateľov 350    
Hybnosť   - celkom cesty/obyvateľa /deň 2,60 2,62 2,75 2,90 
                 - IAD  0,92 0,93 0,95 0,90 
                -  HD  0,35 0,36 0,41 0,60 
                -  bicyklom  0,17 0,18 0,25 0,26 
                -  pešo  1,16 1,16 1,14 1,14 
Deľba dopravnej práce IAD : HD 25: 75 25 : 75 30 : 70 40 : 60 
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3.  2.  VÝHĽADOVÉ OBJEMY DOPRAVY 
 
Na základe vyššie uvedených vývojových tendencií boli spracované matice smerovania dopravy, ktoré 
vyjadrujú výhľadový objem a smerovanie dopravy v riešenom území. Priemet  výhľadového objemu 
dopravy na komunikačnú sieť predstavuje predpokladané výhľadové  zaťaženie komunikačného 
systému automobilovou dopravou.  
Vývojové tendencie boli odvodené od predpokladaného demografického vývoja a od predpokladaného 
hospodárskeho rastu územia, ale aj celého Slovenska v procese transformujúcej sa ekonomiky a v procese 
dobiehania výkonnosti ekonomiky štátov Europskej únie.  
Výhľadové objemy dopravy boli stanovené na základe poznatkov zo smerového dopravného prieskumu, 
ktorého výsledky poskytli údaje o smerovaní  vnútornej, zdrojovej a cieľovej dopravy ako aj o doprave 
tranzitnej. V náraste dopravy boli zohľadnené: 

• rast obyvateľstva 
• návštevnosť územia 
• hybnosť IAD 
• rast automobilizácie a motorizácie  

 
Vonkajšia doprava IAD a nákladná doprava a  bola prognózovaná pomocou koeficientov rastu. 

Koeficienty rastu intenzity dopravy – Trnavský región, uvádza tabuľka 3/7 
Tab. č. 3/7 

prívádzač Cesty I. triedy CestyII. triedy Cesty III. triedy Rok 
OA Ostatné OA Ostatné OA Ostatné OA Ostatné 

2012  /  2007 1,14 1,19 1,13 1,11 1,09 1,07 1,08 1,04 
2020  /  2007 1,41 1,54 1,38 1,31 1,25 1,20 1,22 1,11 
2030  /  2007 1,67 1,88 1,59 1,48 1,39 1,31 1,34 1,27 

 
Na základe uvedených matíc smerovania boli  na území mesta Trnava zistené výhľadové objemy dopravy 
podľa  druhu jázd.  
 
ROK 2012 
 
Matice smerovania vozidiel medzi jednotlivými oblasťami a dopravnými smermi pre rok 2012  sú 
dokumentované v tabuľkách 3/1a – 3/1c 
 
V roku 2012 sa predpokladá, že na území  mesta Trnava  bude realizovaných  spolu 197 626 jázd/24h: 

• vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná 55% – 109 244jázd/24h 
• zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná 38% – 75664 jázd/24h 
• tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  7 % – 12 718 jázd/24h 

 
Podiel jednotlivých druhov jázd  je znázornený na obrázku 3/1a 

                                                                                                     Obr.3/1a 

 
 

Z celkového objemu vykonajú osobné automobily 160 695 jázd/24h 
• vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná 58% – 93 663 jázd/24h 
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• zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná 36% – 57 348 jázd/24h 
• tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  6 % – 9684 jázd/24h 

 
Podiel jednotlivých druhov jázd osobných automobilov je znázornený na obrázku 3/1b 

                                                                                                       Obr. 3/1b 

 
 

Z celkového objemu vykonajú  ostatné automobily 36 931 jázd/24h  
▪ vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná 42% – 15 581 jázd/24h 
▪ zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná 50% – 18316 jázd/24h 
▪ tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  8 % – 3034 jázd/24h 
 
Podiel jednotlivých druhov jázd ostatných  automobilov je znázornený na obrázku 3/1c 

                                                                                                     Obr. 3/1c 

 
 
 
ROK 2020 
 
Matice smerovania vozidiel medzi jednotlivými oblasťami a dopravnými smermi pre rok 2020  sú 
dokumentované v tabuľkách 3/2a – 3/2c 
 
V roku 2020 sa predpokladá, že na území  mesta Trnava  bude realizovaných  spolu 310 427 jázd/24h: 

• vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná 61% – 187 675 jázd/24h 
• zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná 34% – 106 586 jázd/24h 
• tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  5 % – 16 166 jázd/24h 

 
Podiel jednotlivých druhov jázd  je znázornený na obrázku 3/2a 

                                                                                                     Obr. 3/2a 
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Z celkového objemu vykonajú osobné automobily  266 332 jázd/24h 
• vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná 65% – 173 912 jázd/24h 
• zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná 31% – 81 690 jázd/24h 
• tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  4 % – 10 730 jázd/24h 

 
Podiel jednotlivých druhov jázd osobných automobilov je znázornený na obrázku 3/2b 

                                                                                                    Obr. 3/2b 

 
 

Z celkového objemu vykonajú  ostatné automobily  44 095 jázd/24h 
▪ vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná  31% – 13 763 jázd/24h 
▪ zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná  57% – 24 896 jázd/24h 
▪ tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  12 % – 5 436 jázd/24h 
 
Podiel jednotlivých druhov jázd osobných automobilov je znázornený na obrázku 3/2c 

                                                                                                      Obr. 3/2c 

 
 
ROK 2030 
 
Matice smerovania vozidiel medzi jednotlivými oblasťami a dopravnými smermi pre rok 2030  sú 
dokumentované v tabuľkách 3/3a – 3/3c 
 
V roku 2030 sa predpokladá, že na území  mesta Trnava  bude realizovaných  spolu 319 319 jázd/24h: 

• vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná 58% – 180 711 jázd/24h 
• zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná 36% – 115 294 jázd/24h 
• tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  6 % – 18 314 jázd/24h 

 
Podiel jednotlivých druhov jázd  je znázornený na obrázku 3/3a 

                                                                                                     Obr. 3/3a 
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Z celkového objemu vykonajú osobné automobily 272 760 jázd/24h  

• vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná 62% – 169 910 jázd/24h 
• zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná 33% – 89 742 jázd/24h 
• tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  5 % – 13 108 jázd/24h 

 
Podiel jednotlivých druhov jázd osobných automobilov je znázornený na obrázku 3/3b 

                                                                                                    Obr. 3/3b 

 
 

Z celkového objemu vykonajú  ostatné automobily  46 559 jázd/24h  
▪ vnútorné jazdy (v intraviláne mesta)  vykoná 34% – 15 801 jázd/24h 
▪ zdrojové jazdy  a cieľové  jazdy ( z a do Trnavy) vykoná 55% – 25 552 jázd/24h 
▪ tranzitné jazdy (cez mesto) vykoná  11 % – 5 206 jázd/24h 
 
Podiel jednotlivých druhov jázd ostatných  automobilov je znázornený na obrázku 3/3c 

                                                                                                     Obr. 3/3c 

 
 
Zo smerovania dopravy uvedeného v maticiach smerovania je možno vidieť, že najsilnejšie dopravné 
smery budú aj do výhľadu  naďalej  viazané na širšie centrum mesta, ktoré poskytuje najviac zdrojov 
a cieľov dopravy. Rozvoj priemyselných lokalít v okolí Trnavy, ktoré budú viazané väčšinou k tranzitnej 
doprave, ale budú generovať aj objem zdrojovej a cieľovej dopravy vo vzťahu k mestu.  Objem tranzitnej 
dopravy je spôsobený už spomínaným komunikačným systémom a v tomto období bude tranzitná 
doprava obchádzať mesto po obchvate. 
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3.  3.  MODELOVANIE DOPRAVNÉHO ZA ŤAŽENIA KOMUNIKA ČNEJ SIETE 
 
 
Komunikačná sieť bola  pre potreby modelovania vytvorená z existujúcej siete a doplnená o navrhované 
nosné komunikácie. Vstupné údaje o komunikačnej sieti boli prispôsobené navrhovaným riešeniam. Na 
túto sieť bola premietnutá matica smerovania dopravy, ktorá bola vytvorená na základe smerového 
prieskumu automobilovej dopravy. Zdroje a ciele vnútromestských vzťahov boli umiestnené do 
ťažiskových uzlov dopravných oblastí a to podľa veľkosti dopravnej oblasti, jej charakteru ako aj  
napojenia na komunikačnú sieť.  Napojenie vonkajších smerov bolo za hranicou intravilánu do jedného 
bodu príslušnej prístupovej komunikácie.  
Zaťažovanie siete bolo uskutočnené pomocou súboru programov AUTO, ktorých autorom je ÚDI Praha. 
Popis siete je charakterizovaný systémom hlavných uzlov, ktoré tvoria križovatky a pomocných uzlov, 
ktoré charakterizujú zdroje a ciele v rámci oblastí a smerov. Zaťaženie komunikačnej siete mesta 
vychádzalo z matíc smerovania.  
Pre prideľovanie dopravných vzťahov medzi zdrojmi a cieľmi je používaný algoritmus, ktorý plne 
rešpektuje organizáciu dopravy 
 
Pre každý dopravný vzťah z matice smerovania je možné vyhľadať jednu alebo viac trás.  
Výber trasy je ovplyvňovaný  

• kategóriou komunikácie, ktorej  je prideľovaná zodpovedajúca rýchlosť,  
• počtom a druhom križovatiek  a úsekov na trase, charakterizovanými impedanciami, 

 
Modelovanie zaťaženia siete vychádza z filozofie výberu  najvhodnejšej trasy, bez zadávania  kapacity 
komunikácie. V prípade intenzívne zaťaženej komunikačnej siete  sa  zadávanie kapacity  ani neodporúča, 
aby nedochádzalo k umelému a často nelogickému smerovaniu dopravy.  
 
Výsledkom modelového zaťaženia dopravy bolo  výhľadové zaťaženie  navrhovanej siete. 
Priemetom dopravných vzťahov na modelovú komunikačnú sieť je  vyjadrené  jej zaťaženie.  
 
Graficky je zaťaženie siete znázornené na  vo výkresoch  č. 6A, 6B a 6C  v grafickej časti. 
 
Zaťaženie komunikačnej siete bolo podkladom pre návrh kategórií jednotlivých komunikácií a návrh 
riešenia nosných križovatiek. Koncepčne je dopravný systém mesta riešený v kapitole 4 - Návrh 
optimálneho riešenia vo vymedzenom návrhovom období. 
Vybrané detaily riešenia sú podrobnejšie rozpracované v kapitole 7 – Detaily riešenia komunikačnej siete. 
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4. NÁVRH OPTIMÁLNEHO RIEŠENIA VO VYMEDZENOM NÁVRHOV OM OBDOBÍ  
 
Cieľovým rokom pre spracovanie GDP je rok 2030. Vzhľadom k tomu, že dopravné riešenia sú 
investične  a časovo náročné, tak bolo obdobie do roku 2030 rozdelené na  3 časové etapy: 
 

• I. ETAPA - rok 2010 (2012) -   návrhy  možno  realizovať do roku 2012.. Rok 2012 bol zvolený, 
z dôvodu, že v tomto roku sa plánuje ukončenie význámných investičných akcií ( severný 
obchvat, južný obchvat...) 

• II.ETAPA - návrhy predpokladane  realizované  v období rokov  2013 - 2020, 
• III. ETAPA  - návrhy predpokladane realizované do roku 2021 - 2030 

 
Jednotlivé etapy návrhu sú graficky znázornené  na  vo výkresoch  č. 2A, 2B  a 2C  v grafickej časti. 
 
 
4. 1.  CESTNÁ  AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 
 
 
Východiskovým podkladom pre návrh komunikačnej siete mesta bol  platný územný plán mesta, ktorého 
dopravné riešenie bolo  prehodnotené na základe: 

• Výsledkov dopravných prieskumov a následnej analýzy dopravnej situácie v meste 
• Zmien a doplnkov ÚPN, ktoré vytvoria nové zdroje dopravy. 

 
V pomerne krátkom období sa v Trnave predpokladá  prudký rozvoj  bývania, služieb a aktivít, 
súvisiacich predovšetkým s rozvojom priemyslu v Trnave a okolí. Tieto sú sústredené do oblasti širšieho 
centra ale predovšetkým do okrajových častí mesta. Najväčšie zámery týkajúce sa bytovej výstavby 
sa sústreďujú do  Košišské, Biely Kostol (časť výstavby je už realizovaná)...  Veľké zámery, týkajúce sa 
priemyslu sa sústreďujú do okolia, s priamym dopadom na dopravnú situáciu mesta. Okrem týchto aktivít 
významný vplyv majú  obchodno-spoločenské centrá, ktoré generujú veľký počet návštevníkov 
v kumulovaných špičkových obdobiach. Medzi najvýznamnejšire budú patriť Trnava I a Trnava II, 
Cukrovar, územie východne od privádzača. Do výhľadu sa plánuje aj s lokalitou Medziháje, v ktorej sa 
plánuje budovať cestný pretekársky okruh.   
 
Realizácia týchto zámerov spôsobí značné zvýšenie intenzity dopravy  a to hlavne v širšom centre, čo si 
bude vyžadovať skapacitnenie už v súčasnosti preplnených komunikácií a akútnu potrebu riešenia 
komunikačnej siete. Nový komunikačný systém umožní prerozdelenie dopravy do viacerých koridorov, 
presmeruje dopravu, ktorá nemá vzťah priamo k centru mesta na jeho okraje. Uvoľnená kapacita bude 
slúžiť cieľovej doprave do širšieho centra. Takéto riešenie dopravnej  situácie predstavuje  menší rozsah  
radikálnych zásahov do existujúcej štruktúry mesta aj napriek tomu, že  bude vyžadovať skapacitnenie 
komunikácií v centre mesta. 
 
V rámci GDP  je navrhovaná dopravná koncepcia, ktorá vo svojom cieľovom horizonte uvažuje 
s vybudovaním okružno radiálneho dopravného systému, ktorý umožní odľahčenie cetra. V súčasnosti 
hlavná dopravná os – cesta I/51, ktorá vedie stredom mesta bude  vedená po obchvate  a  umožní 
dopravne riešiť komunikačný systém v širšom centre ako  mestské komunikácie s prípadnými prvkami 
ukľudnenia dopravy. Plánovaný rozvoj mesta, ktorý počíta s významnými aktivitami aj v centre (zóna 
Cukrovar), dopravne zaťaží komunikácie, ktoré sa uvoľnia po vybudovaní aobchvatu. Táto doprava bude 
mať ale odlišný charakter, s výrazne nižším podielom nákladnej dopravy. 
 
Výrazným prvkom, ktorý bude mať vplyv na prerozdelenie dopravy v území  bude obchvat mesta. 
Obchvat mesta  je rozdelený na úseky, ktoré sú samostatne riešené aj projekčne aj stavebne. 
 
 
 



 
GENERÁLNY  DOPRAVNÝ  PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              57    

 
- Južný obchvat – je navrhovaný v úseku: cesta I/61 (Bratislavská) – I/51 (diaľničný privádzač) 
- Juhovýchodný obchvat mesta vedený v  úseku I/51 (diaľničný privádzač) – cesta I/61 

(Piešťanská) – v prevádzke  
- Severný obchvat -  je navrhovaný v úseku cesta I/61(Piešťanská) –  I/51( Trstínska).  Jeho 

výstavba je rozdelená na 3. úseky. Úsek I/61 -  II/504 je pred dokončením a jeho výstavba má byť 
ukončená do konca roku 2008. V súčasnosti sa pripravujú do výstavby aj ďalšie 2 úseky. 
Ukončenie sa predpokladá do roku 2012. Z tohto dôvodu bola aj I. etapa riešenia komunikačného 
systému mesta stanovená  na toto obdobie. 

- Západné prepojenie – je navrhované z dôvodu potreby  doplnenie celého okružného systému 
okolo mesta.   

 
Na obchvat  mesta bude napojená vonkajšia cestná ciest, ktorá privádza dopravu zo 14-tich dopravných 
smerov. Samotné mesto bude obsluhované sieťou zberných a obslužných komunikácií.  
 
 

4. 1. 1.        I. ETAPA – DO ROKU 2010 (2012) 
 
V tomto období sa  predpokladá nárast počtu obyvateľov v súvislosti s rozvojom bytovej výstavby. Nárast  
dopravy bude okrem vyvolanej dopravy z plánovaných investícií, tiež spôsobený rastom automobilizácie 
a motorizácie ako aj zvýšenou hybnosťou IAD. 
 
Stupeň automobilizácie v okrese Trnava sa zvýši o 9%  oproti súčasnosti a hybnosť prostriedkami IAD 
bude predstavovať 0,93 cesty /obyvateľa / deň, čo predstavuje zvýšenie   o 1%   
 
Aj keď ide o pomerne kátke časové obdobie, v tomto období sa oproti obdobiu roku 2007, v ktorom boli 
vykonané podrobné dopravné prieskumy, predpokladajú investície, ktoré zásadne ovplyvnia 
prerozdelenie dopravy oproti súčasnosti.  Už v období  prác na koncepte návrhu GDP sa ukončovali  
investície  na komunikačnej sieti, ktoré budú mať dopad na zmenu dopravného  zaťaženia. Ide o I. etapu 
severného obchvatu mesta  a južnú komunikáciu pod PSA, ktoré majú  byť sprevádzkované koncom roka 
2008. V súvislosti s riešením obchvatu a MÚK križovatky s cestou II/504 a II/560  bola vybudovaná 
okružná križovatka  Špačinská – Krupská – Sibírska.   
V rámci rozvojových plánov mesta má ku koncu tohto obdobia dôjsť k realizácii viacerých investičných 
zámerov, ktoré budú generovať dopravu. Niektoré z investícií sú rozpracované na takom stupni, že bolo  
možné presne špecifikovať ich dopravný vplyv. Pri ostatných investíciách bola dopravná prognóza 
stanovená všeobecnejšie, na základe  predpokladov uvedených v kapitole 3.  
 
Najväčšie zámery, ktoré budú mať vplyv na dopravu  sú v tejto etape situované do dopravných oblasti 7,  
9, 14 a 15 (viď. delenie na obr.2/1 ) 
 

- Obytný súbor Parnas  (lokalizácia v dopravnej oblasti 15 - Biely Kostol).  Obytný súbor bude 
poskytovať bývanie v 237 bytoch. Denná intenzita v súvislosti s  OS  sa predpokladá v objeme cca 
280 voz/deň.  

- Obytný súbor Podolky (lokalizácia v dopravnej oblasti 15 - Biely Kostol).  Obytný súbor bude 
poskytovaťbývanie  v  37 rodinných domoch.  

- Obytný súbor Kočišské  (lokalizácia v dopravnej oblasti 14).  Obytný súbor bude do roku 2012 
poskytovať bývanie v cca 300 bytoch.  

- Obytný súbor Zátvor  (lokalizácia v dopravnej oblasti 7).  Obytný súbor bude do roku 2012 
poskytovať bývanie v cca 650 bytoch.  

- Obchodno-logistické centrum Trnava I, Trnava II, (lokalizácia v dopravnej oblasti 9) – 
dokončenie I. etapy v roku 2012. Areál bude poskytovať služby podnikateľskej sfére ako aj širokej 
verejnosti.  Areál bude generovať  objem dopravy cca 11500voz/deň 

 
Okrem obytných a obchodno-spoločenských  aktivít, veľký podiel na dopravnom zaťažení majú investície 
priemyselného charakteru. Tieto sú vo väčšine prípadov lokalizované mimo mesta a  naviazané na 
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diaľnicu D1 a cestu I/51 v smere na Českú republiku. Budú hlavným zdrojom nákladnej dopravy, ktorá 
bude smerovať predovšetkým na D1 a cestu I/51 do ČR. Napojenie na diaľnicu D1 je už v súčasnosti 
možné cez diaľničnú križovatku Trnava a novovybudovanú diaľničnú križovatku Voderady. Z oboch 
križovatiek  bude umožnené spojenie na obchvat mesta a odtiaľ na ostatné prístupové cesty do Trnavy. 
Dopravne  nebudú ovplyvňovať sieť Trnavy dopravou, ktorú bude možné realizovať po obchvate mesta 
a z tohto dôvodu nebudú mať zásadný dopad na  vnútorný komunikačný systém mesta.  
Vnútornú komunikačnú sieť mesta bude ovplyvňovať iba zdrojová a cieľová osobná doprava. Táto  
vyplýva predovšetkým  z počtu zamestnancov, ktorí budú cestovať do týchto lokalít za prácou.   
 

- PLC Zavar (lokalizácia na okraji dopravnej oblasti 12). Rok uvedenia do prevádzky 2009. 
Dopravné zaťaženie cca 500 NA/den s nosnosťou do 20 t 

- Logisticko-dodávateľské centrum Trnava – Od Zavarského ( lokalizácia na okraji dopravnej 
oblasti 12). Rok uvedenia do prevádzky 2009. Dopravné zaťaženie cca 770 Oa/den a 200 NA/deň 

- Samsung  Voderady (dopravný smer 110). Rok uvedenia do prevádzky 2008. Dopravné zaťaženie 
cca 300 nákl. voz/den a 320 OA /deň.  

- Hansol project Voderady (dopravný smer 110). Rok uvedenia do prevádzky 2008. Dopravné 
zaťaženie cca 146 NA/den a 203 OA/deň. 

- Výrobno-obchodno-obslužná zóna Zeleneč (dopravný smer 109).  Rok uvedenia do prevádzky 
2008. Dopravné zaťaženie cca 200 voz/den nad 3,5 t a 500 voz/deň do 3,5t 

- Logisticko-distribu čné centrum   ľahkej výroby a priemyslu Špačince (dopravný smer 103). 
Rok uvedenia do prevádzky 2010. Dopravné zaťaženie cca 40 NA/den s nosnosťou do 20 t 

- Logistický park Voderady (dopravný smer 110). Rok uvedenia do prevádzky 2010. Dopravné 
zaťaženie cca 500 NA/den s nosnosťou do 20 t 

- PZ Majcichov. Rok uvedenia do prevádzky 2009. Dopravné zaťaženie 1840 NA/deň a 5700 
OA/deň  

. Pre zaťaženie komunikačnej siete boli použité údaje, o počte vozidiel a ich smerovaní poskytuje 
investor. V prípade, že tieto údaje nie sú k dispozícii, je možné ich stanoviť na základe charakteru 
a rozsahu priemyselného areálu 
 
Komunikačný systém Trnavy bude do roku 2012 doplnený o severný obchvat mesta a I. etapu južného 
obchvatu. Tento bude vedený po novej trase v úseku  I/61 (Bratislavská ul.) – III/061018(Zelenečská 
cesta) a odtiaľ pôjde po existujúcej Mikovíniho ul.   
II. etapa  v úseku III/061018(Zelenečská cesta) – privádzač, s pokračovaním na existujúci juhovýchodný 
obchvat bude uvedená do prevádzky pravdepodobne o 2 roky neskôr. 
 
Vybudovanie uvedených úsekov obchvatu mesta je hlavnou podmienkou, aby dopravné zaťaženie 
z navrhovaných investícií bolo možné presmerovať na obchvat mesta a umožniť tak  riešenie 
komunikačného systému vnútorného mesta.  
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Hlavné dopravné  investície na cestnej sieti do roku 2010(2012) sú uvedené v tabuľke 4/1 

Tab. č. 4/1 

Ulica 
Navrhovaná 
kategória 

 

 
Navrhované úpravy  

Južný obchvat mesta C 11,5/80  Dočasné  napojenia na c. I/61 Bratislavskej ceste a na c. III/061018 (Zelenečská) 

Juhovýchodný obchvat mesta C 11,5/80 
 MÚK križovatka s cestou III/51031 

 
    

Cesta III/51031  Zavarská C 11,5/50 

 Rekonstrukcia v súvislosti s priľahlou výstavbou 
 Malé okružné križovatky 

Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 
V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa   

ul. Nitrianska MZ 15,5/50 B1 Svetelne riadená križovatka s Priemyselnou ul. 
Tamaškovičova ul. MZ 15,2/60 B1  Rekonštrukcia križovatka ulíc Nitrianska – Tamaškovičova - Sladovnícka na OK 

Cukrová ul. MZ 8,5/50 
B2 Predĺženie ulice smerom na Trstínsku cestu, napojenie OK   

V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa   
Ružindolská MZ 12/50 B1 OK s Moyzesovou ul. 

    Strojárska ul. MZ 15,5/80 B2 Napojenie budúcej lokality priem. Parku a západného prepojenia 
Napojenie OS Zátvor na Piešťanskú MZ 8/50 B3  
    

Hraničná ul.(Modranka) MO 7,5/40 
C3 Zlepšenie technického stavu 

Komunikácia bude slúžiť linkám MAD ( minibusy) 
Obytný súbor  Zátvor 
 – hlavná kom. os 

MO 12/40 
C1 Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 

V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa   
Obytný súbor  Kočišské  
– hlavná kom. os 

MO 12/40 
C2 Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 

V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa   
    Obytný súbor Podolky 
    – hlavná   komunikačná os 

MO 8/40 
C2 

 

   Obchodno-logistické centrum Trnava I, II MO 8/40 
C2 Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 

 

   Chovateľská ul. MO 8/50 
B2 Rekonštrukcia v súvislosti so severným obchvatom 

Komunikácia bude slúžiť linkám MAD ( po Nemečanku) 
    

CMZ MO 8/30 
C3 Ukľudnené prvky dopravy 

Vedenie linky MAD v južnej časti na tradse Halenárska – Paulínska - Športová 
    

 
Návrh komunikačného systému mesta pre  I. etapu je uvedený  na  výkrese  č. 3A v grafickej časti. 
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4. 1. 2.      II. ETAPA –  DO ROKU  2013 - 2020  
   
V tomto období sa predpokladá najväčší rozvoj aktivít  a tým aj  nárast počtu  obyvateľov a návštevníkov. 
Nový trend  výstavby a využívania bytových jednotiek,  spôsobia, že napriek pomalému rastu trvale 
bývajúceho obyvateľstva bude  mesto musieť poskytovať služby a zázemie  prechodne bývajúcim 
osobám. Nie je predpoklad, že ponuka bytovej výstavby bude naplnená trvale bývajúcimi obyvateľmi.  
Ponuka nových  bytov spôsobí, že obývanosť bytov poklesne,  vznikne možnosť prenájmov. Počet 
skutočne prítomných osôb bude vyšší, ako bude možné štatisticky evidovať.  
Okrem toho bude na dopravnú intenzitu vplývať rast stupňa automobilizácie a motorizácie spolu so 
zvyšujúcou sa hybnosťou IAD ako aj ostatných druhov dopráv. Postupne sa predpokladá vyššie 
využívanie MAD na úkor IAD, ale v tomto období sa tento vplyv ešte zásadne neprejaví.   
   
Najväčšou investíciou tohto  obdobia bude budovanie západného prepojenia , čím vznikne takmer 
ucelený okruh okolo mesta.   
 

- Zóna Cukrovar (lokalizácia v dopravnej oblasti 6). Výstavba celej zóny sa predpokladá v trvaní 
cca 10 rokov. Investícia bude mať veľký vplyv na dopravné zaťaženie priľahlých komunikácií. 
Výstavbou sa zmení  využitie územia, ktoré bude dopravne exponované. Intenzita dopravy poklesne 
oproti súčasnosti iba mierne, ale zmení svoj charakter. Z územia sa vylúči tranzitná doprava a veľký 
podiel nákladnej dopravy. Pribudne doprava zdrojová a cieľová, zastúpená predovšetkým IAD. 
Obytná časť zóny bude poskytovať bývanie v cca 1870 bytoch. Občianska vybavenosť bude 
vybudovaná na cca 16ha. Celkový počet garáží  a parkovacích miest v lokalite sa predpokladá 
v počte 3885 parkovacích státí. 

- Obytný súbor Zátvor  (lokalizácia v dopravnej oblasti 7).  Obytný súbor bude v tomto období 
dobudovaný  a celkovo  bude  poskytovať bývanie v cca 3000 bytoch.  

- V lokalite Záhradky (lokalizácia v dopravnej oblasti 8) pribudne v tejto etape 1200 bytov. Celkovo 
pribudne v dopravnej oblasti  8 v tejto etape 1350 bytov. 

-  Obytný súbor Kočišské  (lokalizácia v dopravnej oblasti 14).  Obytný súbor dobuduje v tejto 
etape ďalších 900 bytov.  

- Obchodno-logistické centrum Trnava I, Trnava II, (lokalizácia v dopravnej oblasti 9) – 
výstavba II. etapy do roku 2015.  Charakter výstavby a využitie  územia v rámci II. etapy je závislé 
od kapacity dopravného napojenia celého areálu. V GDP je dokumentovaná alternatíva napojenia na 
cestu I/51 cez novovybudovaný zjazd a výjazd.  Druhou alternatívou bola MÚK s c.I/51.  Riešenie 
je závislé od realizácie už schválenej MÚK pod areálom Swedwood. Akceptovaná môže byť iba 
jedna z križovatiek.  Je ale predpoklad, že plánované investície východne od diaľničného privádzača 
budú generovať ešte vyššie dopravné objemy a práve pre ne bude uvedená MÚK  nutná. 

 
 
Rozvoj lokalít južne od Trnavy  spôsobí, zvýšenie dopravného zaťaženia na cestách III. triedy, vstupujúce 
do mest. Týka sa to cesty  III/061017 cez Hrnčiarovce nad Parnou a cesty III/061018 cez Zeleneč.  
Zvýšenie dopravného zaťaženia sa bude týkať aj obce Ružindol, v súvislosti s lokalitou Medziháj.  
Táto investícia si svojim rozsahom ( pretekárska autodráha – podujatia s návštevnosťou  cca 100 000 – 
150 000 osôb) si bude vyžadovať osobitný dopravný režim. Prístup do lokality po ceste II/504 je 
navrhovaný tak, aby v prípade potreby umožňoval dopravne zabezpečiť zvýčený nápor návštevníkov 
a  mimo tohto obdobia by bol 1 jazdný pruh využívaný ako cyklistická trasa.  
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Hlavné dopravné  investície v období 2013 - 2020 sú uvedené v tabuľke 4/2 

Tab. č. 4/2 
Ulica Navrhovaná kategória 

 
 Navrhované úpravy  

Južný obchvat mesta C 22,5/80 
 Dobudovanie II. etapy , celá trasa dobudovaná na  4- pruh  

križovatky riešené mimoúrovňovo 

Severný obchvat C 22,5/80 
 Dobudovanie  komunikácie  na  4- pruh 

križovatky riešené mimoúrovňovo 
Západné prepojenie 
úsek  Trstínska – II/504 

C 11,5/80 
( C22,5/80) 

 Dočasne úrovňové križovatky s c. II/504 a III/504006 
 V prípade realizácie celej lokality Medziháj, už v tejto etape riešiť križovatky ako MÚK  

Západné prepojenie 
Úsek Prednádražie - Strojárenská 

MZ 8,5/50 
B2 

 

Prednádražie MZ 8,5/50 B2 Prepojenie Bottovej ul. a Kollárovej ul. v súbehu s parkom – nutné preveriť samostatnou stúdiou 

Predĺženie Spartakovskej ul. MZ 12/50 B3  

Hospodárska ul. 
úsek Kollárova – Zelený kríčok 

MZ 15,5/50 
B2 Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 

Riešenie križovatky ako špirálovitejokružnej v zmysle posúdenie na str. 85  

Hospodárska ul. 
úsek  Zelený kríčok – T. Vansovej 

MZ 15,5/50 
B2 Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 

Riešenie OK v súvislosti so zónou Cukrovar a v  zmysle posúdenie na str. 86  
 

Trstínska cesta 
úsek T. Vansovej - Chovateľská 

MZ 15,5/50 
B2 Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 

Riešenie OK v súvislosti so zónou Cukrovar 
 

Trstínska cesta 
úsek Chovateľská – MÚK so sev.obchvatom 

MZ 8,5/60 
B2 

MÚK s Chovateľskou 

Rybníkova ul. 
úsek Špačinská -  Jerichova 

MZ 15,5/40 
( alt. MO 15,5/40) 

B2 
(alt.C1) 

V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa 
Alt) riešenie križovatky s mimoúrovňovým vedením smeru Bučianska –Rybníkova, resp. veľká okružná špirálovití 

križovatka 
Alt.) Komunikáciu zaradiť ako obslužnú 

Rybníkova ul. 
úsek  Jerichova - Šrobárova 

MZ 30/40 
( alt. MO 30/40) 

B2 
(alt.C1) 

Komunikácia smerovo rozdelená  
V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa 

Alt.) Komunikáciu zaradiť ako obslužnú s prvkami ukľudňenia 
Cesta II/504 
úsek Trstínska cesta – Západné prepjenie 

MZ 12/60 
B1 Komunikácia je navrhovaná v extravilánovej úprave  

Núdzový pruh ako rezerva pre podujatia v lokalite Medziháj, inak využívaný ako cyklistická trasa 
Cesta II/504 
úsek Západné prepojenie - Medziháje 

MZ 15,5/60 
 Komunikácia je navrhovaná v extravilánovej úprave  

1 pruh ako rezerva pre podujetia v lokalite Medziháj, inak využívaný ako cyklistická trasa 
Medziháje 
-prístupové komunikácie 

MO 19,5/50 
C2 Napojenie na cestu II/504 

Komunikácia bude slúžiť MAD 
Medziháje 
-hlavná komunikáčná os 

MO 12/40 
C2 

Napojenie na južnú komunikáciu pod nákladnou železničnou stanicou 

Prepojenie OS Zátvor od Piešťanskej po 
Bernolákovu ul.. 

MZ 8,5/50 B2 
Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 

V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa 

Cukrová ul. MZ 8,5/50 B2 
Rekonštrukcia komunikácie 

V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa  

   Obchodno-logistické centrum Trnava I, II 
- hlavná komunikačná os 

MO 8/40 
C2 Komunikácia bude slúžiť linkám MAD 

Napojenie na cestu I/51 – prájazd  do a výjazd zo zóny 
Alt.)  napojenie areálu na cestu I/51 cez  MÚK – závislé o II. etapy rozvoja územia 
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Pokračovanie tab. č. 4/2 
Ulica Navrhovaná kategória 

 
 Navrhované úpravy   

Bulharská ul.  M8/50 C2 Predĺženie ulice smerom do Modranky 

Prepojenie areálu Swedwood a areálu západne 
od PSA  

MO12/50 
C1 MÚK na ceste I/51 (obchvat)  

V súbehu je navrhovaná  cyklistická trasa 

    

Obchvat obce Hrnčiarovce C 9,5/70   

Obchvat obce Zeleneč C 9,5/70   

Obchvat obce Ružindol C 9,5/70   

    

 
Križovatka   Navrhované úpravy   

Špačinská – Hlboká - Rybníkova.    Ponechanie priestorovej rezervy pre veľkú špirálovitú križovatku 

Hospodárska - Kollárova    Ponechanie priestorovej rezervy pre veľkú špirálovitú križovatku   

Kollárova – Hlboká - Spartakovská   Ponechanie priestorovej rezervy pre veľkú špirálovitú križovatku   

Tamaškovičova - Dohnányho   Ponechanie priestorovej rezervy pre doplnenie bypassov   

 
Návrh komunikačného systému mesta pre II. etapu je uvedený  na  výkrese  č.3B v grafickej časti. 
 
. 
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4. 1. 3.     III. ETAPA – DO ROKU 2030  
   
V tomto období sa predpokladá doznievanie rozvoja aktivít v meste, hlavne jeho centre a investície sa budú sústrediť do  jeho okrajovým častí. Predpokladajú 
sa veľké investície v oblasti lokality Medziháj, Kamenný mlyn a Farský mlyn (tieto aktivity sú lokalizované v oblasti 6 a sú viazané na cestu II/504) a lokality 
Záhradky (tieto aktivity sú lokalizované v oblasti 8 a sú viazané na novonavrhovaný systém MK a v rámci nadradeného komunikačného systému na východný 
obchvat). 
V tomto období sa predpokladá dobudovanie posledného úseku západného prepojenia a tiež s možnosťou nového napojenia severu mesta zo severného 
obchvatu novou MÚK. 
Postupne sa predpokladá vyššie využívanie MAD na úkor IAD, čo sa prejaví znížením hybnosti IAD . Deľba prepravnej práce medzi IAD a HD sa 
predpokladá v pomere 60 : 40.   
 
 Plánované investície v období : rok 2021 – 2030 sú uvedené v tabuľke 4/4 

Tab. č. 4/4 
Ulica Navrhovaná kategória 

 
 Navrhované úpravy  

Západné prepojenie 
úsek  c. II/504 - Prednádražie 

MZ 8,5/50 
B2 

MÚK na začiatku úseku 

Západné prepojenie 
Úsek Prednádražie - Strojárenská 

MZ 8,5/50 
B2 

Úrovňové križovatky  

 
Návrh komunikačného systému mesta pre III. etapu je uvedený  na  výkrese  č. 3C v grafickej časti. 
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Navrhovaný komunikačný systém mesta vykazuje určité zmeny voči ÚPN, ktoré vyplynuli z analýzy 
údajov, ktoré boli získané v priebehu spracovania GDP. Vývoj v Trnave a jeho spádovom území má  
veľmi dynamické tempo a je predpoklad, že tento trend bude trvať ešte minimálne 10 rokov. 
Poukazujú na to aj výsledky prieskumov, ktoré boli vykonané v roku 2007 a rozvojové zámery mesta. 
Tieto údaje poukazujú na potrebu, čo najskôr riešiť dopravnú situáciu v širšom centre mesta, formou 
vymiestnenie dopravy, a to predovšetkým tranzitnej nákladnej, na obchvat mesta. Tento nie je 
navrhovaný ako celistvý okruh, ale  je vlastne iba pol obchvatom. Aby sa celý okruh uzavrel a obchvat 
mohol plnohodnotne plniť svoju funkciu, je potrebné ho doplniť o západné prepojenie. Tým sa presunie 
ťažisko  dopravného systému na okruh mesta, na základe čoho môže byť stred mesta uvoľnený 
komunikáciám s obslužnou funkciou, resp zberno-obslužnou. 
Realizovanie západného prepojenia bolo až donedávna nerealizovateľné, nkoľko si vyžadovalo veľké 
zásahy do priemyselnej časti na juhozápade mesta. V súčasnej dobe je možnosť realizovať takého 
prepojenie, aj keď za cenu vysokých investičných nákladov. Vedenie trasy bolo rozpracované v rámci 
technickej štúdie v roku 2008. 
Vznikol by tak vonkajší okruh, kde by bola realizovaná predovšetkým tranzitná doprava, ale aj doprava 
zdrojová a cieľová. Komfort  trasy by umožnila plynulú  a bezpečnú jazdu.. 
 
Radiálno-okružný systém mesta neumožňuje úplne vylúčiť zberné komunikácie ani zo širšieho centra. 
Tzv. vnútorný tranzit, ktorý je reprezentovaný dopravou medzi jednotlivými oblasťami, bude spôsobovať, 
že v blízkosti centra sa bude stále kumulovať veľký obkem dopravy. Hlavné zdroje  a ciele sa budú 
sústreďovať do lokalit s dominantnými funkciami  

–  zdroje dopravy – obytné súbory 
–  Ciele dopravy - obchodno–spoločenské centrá 

                       - administratívne centrá 
                       - veľké podniky 
                       - školy 

Z uvedeného dôvodu navrhujrm v meste vybudovať 3 dopravné okruhy, ktoré by svojou funkciou 
umožňovali prerozdelenie dopravy tak, aby bol dopravný stav v meste prijateľný pre včetkých účasníkov 
premávky. 
 

1. Vonkajší okruh – ktorý by bol vedený v trase obchvatu mesta 
 

2. Stredný okruh – Tamačkovičova, Sladovnícka, Spartakovská, nové prepojenie Zavarskej 
a Piešťanskej cesty, Veterná, Salezíánska, Hlúbika, Cukrová, Ružindolská, Moyzesova, Bottu, 
navrhované prpojenie na Kollárovu ul. 

 
3. Vnútorný okruh  – Tamaškovičova, Sladovnícka, Hlboká, Rybníkova, Hospodárska 

a Dohnányho 
 

 
Nová koncepcia komunikačnej siete mesta  si  bude vyžadovať zmenu označenia ciest I., II. a III. triedy 
v rámci širšieho územia.  
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4.  2.  HROMADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  – MESTSKÁ A PRÍMESTSKÁ 
  
Ako samostatná súčasť automobilovej dopravy bola analyzovaná osobná hromadná doprava  
prevádzkovaná autobusmi – MAD a SAD.  
 
4.  2. 1.  I. ETAPA – DO ROKU  2012   
 
V súčasnosti je na území Trnavy prevádzkovaných 16 liniek MAD, ktoré navrhujeme  v  prvej etape 
zredukovať a začať prispôsobovať novej koncepcii linkovania MAD. 
Navrhujeme zaviesť systém previdelných intervalov na základe pevného cestovného poriadku. Tento 
spôsob by sprehľadnil orientáciu v systéme MAD hlavne pre návštevníkov mesta. 
Samotný interval by vychádzal z dopytu cestujúcich a bol by dimenzovaný na rannú 3-hodinovú špičku, 
popoludňajšiu špičku a sedlo. Efektívnosť by do systému MAD prinieslo aj zavedenie mini busov, ktoré 
by obsluhovali okrajové časti s nižším dopytom, ale počas celého špičkového obdobia.  
Zaviesť systém integrovanej dopravy, aby prímestské linky bolo možné využívať aj na jazdy v rámci 
územia mesta.  
Zvýšiť prehľadnosť v cestovných poriadkoch, zastávky vybaviť mapkou liniek MAD, zrozumiteľním 
hlavne návštevníkom mesta, ktorí nemajú osvojené názvy zastávok. 
 
NÁVRH LINKOVANIA  
 
Linka č.  1  
Nápravnovýchovný ústav – Skloplast – Bratislavská – Maxima Gorkého – Zelenečská (opačne Stromová) – Hospodárska – Zelený kríčok 
(opačne Šrobárova) – Rybníkova – Špačinská – Kukučínova – Slnečná – J.Hlubíka – Kopánka - Nám. SUT  
 
Linka č.  2  
Železničná stanica (AS), Kollárova, Spartakovská, Vl. Clementisa II., Vl. Clementisa I., Družba, Veterná, Olympijská, Sibírska 
 
Linka č.  3  
J.G.Tajovského – G.Dusíka – Lomonosova – B.Smetanu – J.Bottu – Študentská – Hospodárska II. - Zelený kríčok (opačne Šrobárova) – 
Rybníkova – Špačinská – Okružná – Veterná – OZ Zátvor 
 
Linka č. 4 
Nemečanka, Trstínska III., Trstínska II., Trstínska I., Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín,  Hospodárska II., 
Hospodárska I., Dohnányho, Bulharská - Potraviny, Bulharská - Tatrachema, Priemyselná, Tamaškovičova, Nitrianska cesta - SAD a.s., 
Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - JRD, Správa diaľnic 
 
Linka č. 5 – linka vedená cez CMZ 
Železničná stanica(AS) – Kollárova – Štadión ( späť po Športovej) – Paulínska 
 
Linka č. 6 
Strelnica – Nemečanka – Chovateľská – Trstínska – Hospodárska – Kollárova – Sladovnícka – Bernolákova – Vozovka – Hospodársky dvor – 
Zavarská ASA – Venti – PLC Zavar – PSA Logistic 
 
Linka č. 7 
Gen.Goliana – Linčianska – Zelenečská – Dohnányho – Kollárova - Sladovnícka – Bernolákova – Vozovka – Hospodársky dvor  -  Trnavapark – 
Baumax 
 
Linka č. 8 
Biely Kostol - Kočišské  – Kamenný mlyn – Kamenná cesta – T.Vansovej – Hospodárska – Dohnányho – Tomaškovičova – Bulharská  
 
Linka č. 9 
Gen.Goliana – Nerudova – Bratislavská - Maxima Gorkého – Zelenečská (opačne Ul. 9.mája) – Tomaškovičova – Sladovnícka – Spartakovská – 
Vl.Clementisa – Starohájska – Hlboká – Bučianska – Veterná, Tesco – Zátvor - Sibírska 
 
Linka č. 10 
Pivovar – Suchovská – Š.Moyzesa – J.Bottu – Študentská – Hospodárska I. – Dohnányho – Zelenečská – Linčianska – Gen.Goliana – Nerudova 
– Skloplast – Hrnčiarovce I. – Hrnčiarovce II. - Hrnčiarovce 
 
Linka č. 11 
J.G.Tajovského – G. Dusíka (opačne Lomonosovova) – Botanická – Šafárikova – Študentská – Hospodárska I. – Kollárova – Sladovnícka – 
Nitrianska – juhovýchodný obchvat – PSA Peugeot – PSA Logistic 
Mimo špičky po Bulharskú ul. 
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Ako hlavné prestupové uzly medzi MAD a prímestskou dopravou navrhujeme ponechať tak ako sú 
v súčasnosti : 

• Kollárova ul. 
• Šrobárova/Zelený kríčok 
• Autobusová a železničná  stanica 

 
Uvedené riešenie si vyžaduje: 

• Jednotný špičkový interval cca 20 min.  
• Zníženie počtu  liniek, ktoré jazdia viacerými trasami, menicimi sa počas dňa – neprehľadné 
• Zavedenie integrovanej dopravy – možnosť využívať prímestskú dopravu v rámci mesta  
• Prestupné časové lístky 

V rámci postupnej urbanizácie územia   bude  potrebné  zavádzať – resp. predlžovať trasy liniek  do novo 
vybudovaných oblastí   v závislosti od etapizácie samotnej výstavby.  Z tohto  dôvodu   nie  je  možné   
obdobie  týchto  opatrení  presnejšie špecifikovať.  
 
Okrem MAD prevádzkovanej v denných hodinách doporučujeme zaviesť v meste aj nočné linky 
s intervalom cca 2h. Linky by zastavovali na existujúcich zastávkach MAD na znamenie. V tejto etape 
navrhujeme 3 trasy liniek. 

• Železničná stanica  –   Kollárova – Družba - Zátvor 
• Železničná stanica  –   Sídlisko Linčianka 
• Železničná stanica – sídlisko Prednádražie – Kočišské 
 

Nakoľko  mesto Trnava disponuje  širokou ponukou základných a stredných škôl  navrhujeme zriadenie  
školských autobusov. Tieto by poskytovali dopravu pre žiakov a študentov základných a stredných škôl., 
predovšetkým dochádzajúcich do Trnavy z okolitých obcí.  
 
Navrhujeme zriadenie 2 liniek, ktoré by mali východisko na autobusovej (železničnej) stanici. 
Linka Š1 -  Autobusová stanica – Kollárova – Spartakovská – Vl. Clemetisa – Okružná – Na hlinách a späť  
 
Linka Š2  - Autobusová stanica – Hospodárska 1 – Študentská – Šafárikova – Botanická – Lomonosova – Smetanu – Bottova – Študentská – 
Hospodárska - AS 

 
Návrh systému liniek  MAD pre I. etapu je uvedený  na  výkrese  č. 4A v grafickej časti. 
 
 
4.  2. 2.     II.  ETAPA  A III. ETAPA – DO  ROKU 2030 
 
V tomto období navrhujeme  zamerať sa na modernizáciu vozového parku a postupného prechodu na 
ekologicky prijateľnejšie vozidlá a  na vybavenie zastávok autobusovej dopravy po technickej, ale aj po 
informačnej stránke. Samotná prevádzka liniek MAD by sa mala výhľadovo zamerať na  výber vhodných 
prestupových uzlov medzi MAD a PAD, ktoré by v kombinácii s pravidelnými intervalmi liniek,  
umožnili postupnú optimaliyáciu počtu liniek . Zavedenie pravidelných intervalov liniek by zvýšilo 
komfort a prehľadnosť systému MAD najmä pre návštevníkov mesta.  
Trasy liniek boli navrhnuté na základe analýzy obratu cestujúcich na zastávkach a smerovania cestujúcich 
medyi jednotlivými oblasťami mesta, ktoré boli zistené prieskumom  MAD ako aj dopravno-
sociologickým prieskumom.  
 
NÁVRH LINKOVANIA  
 
Linka č.  1  
Nápravnovýchovný ústav – Skloplast – Bratislavská – Maxima Gorkého – Zelenečská (opačne Stromová) – Hospodárska – Zelený kríčok 
(opačne Šrobárova) – Rybníkova – Špačinská – Kukučínova – Slnečná – J.Hlubíka – Kopánka - Nám. SUT  
 
Linka č.  2  
J.G.Tajovského – G.Dusíka – Lomonosova – B.Smetanu  - Železničná stanica (AS), Kollárova, Spartakovská, Vl. Clementisa II., Vl. 
Clementisa I., Družba, Veterná, Olympijská, Sibírska 
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Linka č.  3  
J.G.Tajovského – G.Dusíka – Lomonosova – B.Smetanu – J.Bottu – Študentská – Hospodárska II. - Zelený kríčok (opačne Šrobárova) – 
Rybníkova – Špačinská – Okružná – Veterná – OZ Zátvor 
 
Linka č. 4 
Baumax – Trnava-park – Hospodársky dvor – Nad starou fabrikou – za vodárňou – Tesco – Saleziánska – Špačinská cesta – Kukučínova – 
Cukrová – Ružindolská – Modranská, poľnohosp.družstvo – Farský mlyn – Parnas - Medziháje – Autodrom 
 
Linka č. 5 – linka vedená cez CMZ 
Železničná stanica(AS) – Kollárova – Štadión – Paulínska – Dolnopotočná – Ul. J.Hollého – Jerichova (opačne Hornopotočná, Univerzitné 
nám.) – Rybníkova – Cukrovar  
 
Linka č. 6 
Strelnica – Nemečanka – Chovateľská – Trstínska – Hospodárska – Kollárova – Sladovnícka – Bernolákova – Vozovka – Hospodársky dvor – 
Zavarská ASA – Venti – PLC Zavar – PSA Logistic 
 
Linka č. 7 
Gen.Goliana – Linčianska – Zelenečská – Dohnányho – Kollárova - Sladovnícka – Bernolákova – Vozovka – Hospodársky dvor  -  Trnavapark – 
Baumax 
 
Linka č. 8 
Biely Kostol - Kočišské  – Kamenný mlyn – Kamenná cesta – T.Vansovej – Hospodárska – Dohnányho – Tomaškovičova – Bulharská – 
Tatrachema – Modranka I. – Modranka pošta – Modranka Jednota –Modranka družstvo – Správa diaľnic 
 
Linka č. 9 
Gen.Goliana – Nerudova – Bratislavská - Maxima Gorkého – Zelenečská (opačne Ul. 9.mája) – Tomaškovičova – Sladovnícka – Spartakovská – 
Vl.Clementisa – Starohájska – Hlboká – Bučianska – Veterná, Tesco – Zátvor - Sibírska 
 
Linka č. 10 
Pivovar – Suchovská – Š.Moyzesa – J.Bottu – Študentská – Hospodárska I. – Dohnányho – Zelenečská – Linčianska – Gen.Goliana – Nerudova 
– Skloplast – Hrnčiarovce I. – Hrnčiarovce II. - Hrn čiarovce 
 
Linka č. 11 
J.G.Tajovského – G. Dusíka (opačne Lomonosovova) – Botanická – Šafárikova – Študentská – Hospodárska I. – Kollárova – Sladovnícka – 
Nitrianska – juhovýchodný obchvat – PSA Peugeot – PSA Logistic 

 
Linka č. 12 
J.G.Tajovského – G.Dusíka – Lomonosova – B.Smetanu –Hlboká – Starohájska -  Veterná, Tesco – Zátvor - Sibírska 
 
Linka č. 13 
Viktorínovo nám. – Kmeťa – Špacinská – Hlboká – Kollárova – Dohnányho – Zelenečská – Linčianska – Gen.Goliana – Nerudova – Skloplast – 
Hrnčiarovce I. – Hrnčiarovce II. - Hrn čiarovce 
 
Linka č. 14 
Parnas - Biely Kostol - Kočišské  – Kamenný mlyn – Kamenná cesta – Moyzesova - T.Vansovej - Hospodárska – Kollárova - Hlboká – 
Starohájska -  Veterná, Tesco – Zátvor - Sibírska 

 
Obsluha Automobilových závodov PSA bude riešená podľa aktuálnych požiadaviek. Pre  tieto účely je 
potrebné rezervovať 2 linky MAD. 
  
Ako hlavné prestupové uzly medzi MAD a prímestskou dopravou navrhujeme ponechať tak ako sú 
v súčasnosti : 

• Kollárova ul. 
• Šrobárova/Zelený kríčok 
• Autobusová a železničná  stanica 

 
Uvedené riešenie si vyžaduje: 

• Jednotný špičkový interval cca 20 min.  
• Zníženie počtu  liniek, ktoré jazdia viacerými trasami, meniacimi sa počas dňa – neprehľadné 
• Zavedenie integrovanej dopravy – možnosť využívať prímestskú dopravu v rámci mesta  
• Prestupné časové lístky 

 
V rámci postupnej urbanizácie územia   bude  potrebné  zavádzať – resp. predlžovať trasy liniek  do novo 
vybudovaných oblastí   v závislosti od etapizácie samotnej výstavby.   
Okrem MAD prevádzkovanej v denných hodinách doporučujeme zaviesť v meste aj nočné linky 
s intervalom cca 2h. Linky by zastavovali na existujúcich zastávkach MAD na znamenie. V tejto etape 
navrhujeme 3 trasy liniek. 
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• Železničná stanica  –   Kollárova – Družba - Zátvor 
• Železničná stanica  –   Sídlisko Linčianka 
• Železničná stanica  –   sídlisko Prednádražie - Kočišské 

 
Nakoľko  mesto Trnava disponuje  širokou ponukou základných a stredných škôl  navrhujeme zriadenie  
školských autobusov. Tieto by poskytovali dopravu pre žiakov a študentov základných a stredných škôl., 
predovšetkým dochádzajúcich do Trnavy z okolitých obcí.  
 
Navrhujeme zriadenie 2 liniek, ktoré by mali východisko na autobusovej (železničnej )stanici. 
Linka Š1 -  Autobusová stanica – Kollárova – Spartakovská – Vl. Clemetisa – Okružná – na hlinách a späť  
 
Linka Š2  - Autobusová stanica – Hospodárska 1 – Študentská – Šafárikova – Botanická – Lomonosova – Smetanu – Bottova – Študentská – 
Hospodárska - AS 

 
Pre MAD navrhujeme 2 hlavné typy autobusov  
-    klasický autobus s  obsadenosťou  cca 70 osôb, ktorý pri intervale 20min. prepraví 210 osôb/h 
-    mini, alebo midibus s obsadenosťou 30 - 40osôb, ktorý pri intervale 20min. prepraví 90 – 120 

   osôb/h   
Uvedené typy autobusov sa používajú vo viacerých mestách na Slovensku a obsluhujú menej zaťažené 
linky, alebo linky v ťažšie prístupných lokalitách. Pre Trnavu  by tieto autobusy vhodné na  linky do 
okrajových častí (napr. Modranka, Biely Kostol, Hrnčiarovce...)   
 
Návrh systému liniek  MAD pre II. a III.  etapu je uvedený  jednotlivo pre každú linku na obrázkoch na 
nasledujúcich stranách a celkovo  na  výkrese  č. 4B v grafickej časti. 
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4. 3.  PEŠIA DOPRAVA  
 
Mesto Trnava má sieť peších trás riešenú celým mestom. Priechody pre peších sú prevažne riešené 
bezbariérovo a pri styku chodca s vozidlom na frekventovaných komunikáciach sú priechody vybavené 
svetelným signalizačným zariadením.  
 
4.  3. 1.    I.  ETAPA  - DO ROKU 2010  
 
V I. etape riešenia navrhujeme sa zamerať na nasledujúce riešenia: 
 
Pešie trasy: 
V tomto časovom období sa zamerať na existujúce pešie trasy a bezpečnosť na nich. Na bezpečnosť 
chodcov by malo pozitívny vplyv zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 40 km/h v CMZ. Toto 
obmedzenie by malo byť zabezpečené vybudovaním priechodov pre chodcov na vyvýšených 
spomaľovačoch. 
 

- Dolné Bašty, Strelecká ulica – pri Všeobecnej úverovej banke, 
- Horné Bašty, Františkánska ulica – križovanie Štefánikovej ulice, 
- Halenárska ulica, Hollého ulica – križovanie ulíc Hviezdoslavova a M. Schneidera Trnavského, 
- Študentská ulica – pri Stredných priemyselných školách.  

 
Pešia zóna: 
Prehodnotiť prístup vozidiel do pešej zóny, stanoviť časový režim prístupu vozidiel týkajúci sa najmä 
zásobovania.  
 
V meste Trnava sa vytvorila ukľudnená zóna aj na Univerzitnom námestí, ktoré navrhujeme prepojiť 
pešou trasou cez Hornopotočnú ulicu s Trojičným námestím. 
 
4.  3. 1.    II.  A III. ETAPA  - ROK 2011- 2030  
 
V tejto etape riešenia navrhujeme zamerať sa na nasledujúce riešenia: 
 
Pešie trasy: 
Priechody pre peších na peších trasách v CMZ riešiť na vyvýšených spomaľovačoch pre zvýšenie 
bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez komunikácie.  
Prepojiť novo vznikajúce investície s CMZ, sídliskami, športovými a rekreačnými zónami. 
Pešie trasy v novo vznikajúcich investíciách budú riešené v súlade s ÚPN a vypracovanými projektovými 
dokumentáciami pre dané investície.  
Pešie trasy vedené pri komunikáciach zabezpečiť zariadeniami (zábradlie), ktoré by zabránili vstupu 
chodca na komunikáciu a zároveň by ho navádzali na priechody pre chodcov (Dohnányho ulica, 
Zelenečská ulica, Veterná ulica).  
 
Pešia zóna: 
Hlavná ulica s Trojičným námestím v meste Trnava plní funkciu pešej zóny. V tejto etape navrhujeme 
rozšíriť pešiu zónu o ulice: 

- Štefániková s pokračovaním do zóny Cukrovar 
- Zelený rínok 
- Hviezdoslavova 
- M. Schneidera Trnavského s pokračovaním na Nám. Sv. Mikuláša až po Starohájsku – 

poliklinika. 
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Na obrázku 4/1 sú znázornené existujúce aj navrhované pešie trasy a pešie zóny: 

Obr. 4/1 

 
 
Návrh koridorov pešej dopravy je uvedený   na  výkrese  č. 5 v grafickej časti. 
 
 
4.  4.  CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
   
Koncepcia rozvoja cyklotrás v meste Trnava bude riešená podľa priestorového usporiadania, ktoré bolo 
poskytnuté od objednávateľa. 
 
Druh cyklotrasy: 
 
A   - v hlavnom dopravnom priestore 
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B   - v pridruženom dopravnom priestore 

 
 
C   - mimo motoristického dopravnom priestore 

 
 
D   - cykloturistické trasy  
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Na obrázku 4/2 sú znázornené existujúce cyklotrasy v meste Trnava:  

                                                                                                                        Obr. 4/2 

 
 
Cyklotrasy na Spartakovskej, Zelenečskej ulici a od Zavarskej ulice po železnicu popri obchodných 
priestoroch sú vedené v hlavnom dopravnom priestore (druh cyklotrasy A). 
Cyklotrasa smerom z Trnavy na Kamenný mlyn, cyklistická cestička pri Prírodnom kine, cyklistická 
cestička na ulici Vl. Clementisa, cyklistická cestička na Veternej ulici ako aj cyklotrasa popri PSA sú 
vedené v pridruženom dopravnom priestore (druh cyklotrasy B). 
Cyklotrasa od ulice Vl. Clementisa, na Starohájskej ulici, Námestí SNP, v Parku J. Kráľa a v 
Bernolákovom sade sú vedené mimo motoristického dopravného priestoru (druh cyklotrasy C). 
 
Základné návrhové parametre cyklistických trás, ktoré by mali byť dodržané pre zachovanie 
bezpečnosti cyklistov  
   
Základná šírka jazdného pruhu pre cyklistu je 1,00 m. Pri stúpaní väčšom ako 6 % sa rozširuje o 0,25 m. 
K tejto šírke sa pripočítava bezpečnostný odstup, ktorý môže mať šírku od 0,00 do 1,50 m. Pre 
umožnenie predbiehania sa jednosmerný jazdný pruh môže rozšíriť na 1,50 m. Voľná výška nad 
komunikáciou pre cyklistov je najmenej 2,50 m.  
Cyklistická trasa môže byť vedená v hlavnom dopravnom priestore, v pridruženom priestore alebo 
samostatne. 
V hlavnom dopravnom priestore môže viesť cyklistická trasa v jazdnom pruhu spoločne s motorovou 
dopravou, ale to len v prípade nízkej intenzity motorových vozidiel a nízkej návrhovej rýchlosti. 
Pri vyššej intenzite alebo vyššej rýchlosti vozidiel sa doporučuje cyklistov viesť v samostatných jazdných 
pruhoch pre cyklistov. V tom prípade je šírka bezpečnostného odstupu od obrubníka 0,50 m, vodiaci 
prúžok šírky 0,25 m oddeľujúci pruh s premávkou automobilovej dopravy sa započítava do šírky 
jazdného pruhu pre cyklistov. 
Pod cyklistickou komunikáciou vedenou v pridruženom priestore sa rozumie spoločný chodník pre 
chodcov a cyklistov. Navrhuje sa v šírke 1,00 m až 4,00 m v závislosti od intenzity chodcov a cyklistov. 
Pokiaľ je cyklistická komunikácia vedená samostatne, hovoríme o cyklistickej cestičke. K oddeleniu 
protismerných jazdných pruhov sa používa deliaci pás šírky minimálne 0,50 m. Pri cestičke bez 
obrubníkov je preto najmenšia šírka obojsmernej komunikácie 2,50 m a pri zvýšených obrubách je 
minimálna šírka 3,00 m.   
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4.  4. 1.    I.  ETAPA – DO ROKU 2010  
 
V I. etape riešenia navrhujeme zamerať sa na existujúce cyklotrasy a bezpečnosť na nich. Z pozorovaní 
spracovateľa existujúcu cyklistickú cestičku na Halenárskej ulici je potrebné označiť dopravným 
značením od Kollárovej ulice. Táto cyklistická cestička je riešená v pridruženom dopravnom priestore 
(druh cyklotrasy B).  
 
Ďalej navrhujeme zamerať sa v tejto etape na nasledujúce riešenia: 
- na Zelenečskej ulici vyriešiť cyklopruh na ľavej strane komunikácie. Táto cyklotrasa bude riešená v 

hlavnom dopravnom priestore (druh cyklotrasy A).  
- cyklotrasu na Mikovíniho ulici, ktorá bude nadväzovať na cyklotrasu na Zelenečskej ulici a končiť 

bude pri Bulharskej ulici riešiť v pridruženom dopravnom priestore (druh cyklotrasy B).  
- cyklotrasu na Veternej ulici navrhujeme riešiť ako celok, čím by sa prepojila existujúca cyklistická 

cestička na ulici Vl. Clementisa (druh cyklotrasy B) s existujúcou cyklistickou cestičkou na Veternej 
ulici pri nákupnom centre Arkádia (druh cyklotrasy B). Trasa by bola riešená v pridruženom 
dopravnom priestore (druh cyklotrasy B).  

- cyklotrasu na Bratislavskej ulici, ktorá povedie od areálu Johns Manville na Strojárskej ulici až po 
sídlisko Linčianska riešiť v pridruženom dopravnom priestore (druh cyklotrasy B).  

- cyklotrasu od strelnice smerom po poľnej ceste na Bohdanovce nad Trnavou riešiť ako cykloturistickú 
trasu (druh trasy D).  

 
Na  obrázku 4/3  sú znázornené cyklotrasy navrhované v I. etape – do roku 2012: 

                                                                                         Obr. 4/3 
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4.  4. 2.     II.  ETAPA  -  DO ROKU 2020  
 
V II. etape bude potrebné zamerať sa na cyklistické trasy, ktoré by prepojili už existujúce cyklotrasy a 
zároveň by prepájali sídliská s centrom, výrobnými a rekreačnými priestormi.  
Takýmito cyklotrasami sú: 
- cyklotrasa začínajúca na existujúcej cyklotrase križujúcej Zavarskú ulicu, ktorá sa napája na 

cyklotrasu na Spartakovskej ulici. Trasa bude riešená v pridruženom dopravnom priestore (druh 
cyklotrasy B). Križovanie komunikácie bude riešené bezbariérovým priechodom. Nakoľko je v 
blízkosti už existujúci obchvat mesta Trnava, ktorý sa plánuje vybudovať na 4-pruh, bude ťažšie prejsť 
cyklistovi cez navrhnutý obchvat. Z tohto dôvodu navrhujeme presmerovať regionálnu trasu č. 5206 
na nadjazd prechádzajúci ponad navrhnutý obchvat a napojiť ju na už spomínanú navrhovanú 
cyklotrasu na Spartakovskej ulici. 

- súbežne s cyklotrasou na Kollárovej ulici navrhujeme budovať cyklotrasu na ulici Dolné Bašty. Tento 
úsek bude riešený v pridruženom dopravnom priestore (druh cyklotrasy B). Ďalej cyklotrasa pokračuje 
cez Ružový park, kde bude riešená mimo motoristického dopravného priestoru (druh cyklotrasy C) a 
bude sa napájať na existujúcu cyklistickú cestičku na ul. A. Žarnova. Na túto trasu navrhujeme 
presmerovať aj regionálnu cyklotrasu č. 5206, ktorá v súčasnosti vedie cez frekventovanú Kollárovu 
ulicu. 

- cyklotrasa bude začínať na Námestí SNP, prechádzať bude pomedzi paneláky a popri rodinných 
zástavbách k Parku J. Kráľa, kde sa bude napájať na existujúci uv parku. Trasa bude riešená mimo 
motoristického dopravného priestoru (druh cyklotrasy C). 

- cyklotrasa na Rybníkovej ulici bude riešená v pridruženom dopravnom priestore (druh cyklotrasy B) a 
bude pokračovať cez Štúrovú ulicu na ulicu T. Vansovej, kde sa bude napájať na navrhovanú 
cyklotrasu, ktorá bude riešená v pridruženom dopravnom priestore (druh cyklotrasy B). 

- cyklistická cestička od Cukrovej ulice po Rybníkovú ulicu pri zóne Cukrovar. Trasa bude riešená 
mimo motoristického dopravného priestoru (druh cyklotrasy C). 

- cyklistická cestička pri navrhovanej investícií Medziháj bude riešená v hlavnom dopravnom priestore 
(druh cyklotrasy A). Tu sa však predpokladajú niekoľko krát do roka nepredvídané situácie, kedy 
doprava narastie a cyklistická cestička bude využitá ako parkovanie, alebo druhý pruh pre 
automobilovú dopravu a cyklotrasa by v týchto prípadoch mohla byť presmerovaná cez ul. T. 
Vansovej, Kamenná cesta cez Biely kostol. Táto cyklotrasa ďalej pokračuje po Modranskej ulici, 
Ružindolskej ulici, Cukrovej ulici, Pažitnej ulici a na konci Krajnej ulice sa napája na regionálnu 
cyklotrasu č. 2203. Touto trasou vedie aj regionálna cyklotrasa č. 2204. Trasa bude riešená v 
pridruženom dopravnom priestore (druh cyklotrasy B). 

- cyklotrasa od Mikovíniho ulice je napojená na cyklotrasu na Vajslovej ulici a pokračuje do Modranky 
ponad navrhovaný južný obchvat. Trasa bude riešená mimo motoristického dopravného priestoru 
(druh cyklotrasy C). 

- cyklotrasu na Študentskej ulici navrhujeme riešiť v zelenom deliacom páse.  
- cyklotrasa na Suchovskej ulici sa napája na cyklotrasu na Ružindolskej ulici. Touto trasou vedie aj 

regionálna cyklotrasa č. 2204. Trasa bude riešená v pridruženom dopravnom priestore (druh 
cyklotrasy B). 

- cyklotrasa na Bottovej ulici s pokračovaním na ulici Š. Moyzesa bude riešená v hlavnom dopravnom 
priestore (druh cyklotrasy A). 

 
Navrhujeme riešiť cyklotrasu vedenú aj cez centrum ulicami Halenárska, Holého, Invalidská a Jerichova. 
Trasa bude riešená mimo motoristického dopravného priestoru (druh cyklotrasy C). 
Pri diaľničnom privádzači budú vznikať ďalšie investície obchodného charakteru. Medzi týmito 
navrhovanými investíciami a závodom PSA navrhujeme cyklistická cestička, ktorý sa okolo slovenskej 
automobilovej dopravy cez Priemyselnú ulicu napojí na cyklotrasu na Bulharskej ulici. Trasa bude 
riešená v pridruženom dopravnom priestore (druh cyklotrasy B). 
Ďalšou cyklotrasou, ktorú navrhujeme mimo koncepcie cyklotrás poskytnutej objednávateľom je 
cyklotrasa, ktorá začína na cyklotrase pri mestskom obchvate mesta a končí pri novonavrhovanje 
investícií Zátvor II, kde bude vybudovaná výstavba bytových jednotiek. Tá pokračuje okolo vodného  
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zdroja popri bytovej výstavbe na Sibírskej ulici a napája sa na regionálnu cyklotrasu č. 2203. Trasa bude 
riešená ako cykloturistická trasa (druh cyklotrasy D). 
Pri cyklotrase v Parku J. Kráľa pri železničnej stanici ako aj pri cyklotrase v Bernolákovom sade pri 
Zelenom kričku navrhujeme zriadiť požičovne bicyklov a prilieb.  
V tejto etape navrhujeme zamerať sa aj na budovanie cykloturistickej trasy, ktorá začína v Parku J. Kráľa 
a pokračuje smerom ku Kamennému mlynu, kde by cyklotrasa bola doplnená občerstvením a 
zariadeniami pre odstavenie bicyklov.  
Táto etapa by riešila aj I. etapu trasovania Trnavskej náučnej cyklotrasy, ktorá by spájala obytné sídla s 
prírodným prostredím a pamätihodnosťami celého regiónu. Vedenie cyklotrasy je diagonálne z centra cez 
katastre vidieckych sídiel s prepojením na nadregionálne cyklotrasy. Trasa využíva obecné poľné cesty a 
vedie od katastra okresného mesta Trnava cez katastre obcí Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz s miestnou 
časťou Klčovany, Bínovce až po obec Smolenice.  
Z trasy sú navrhnuté prípojky na ďalšie smery: 

- do obce Špačince s pokračovaním na Vážsku cyklotrasu,  
- cez obec Šelpice do Suchej nad Parnou s pokračovaním na Malokarpatskú cyklotrasu,  
- do obce Dolná Krúpa s pokračovaním na Záhorskú cyklotrasu.  

 
Po trase budú v určitých miestach (kraj zastavaného územia obcí) inštalované informačné tabule s 
informáciami o obci. Mohlo by byť zriadené na týchto miestach aj informačno-servisné stredisko s 
občerstvením.  
 
V tejto etape by mohlo byť začaté aj budovanie ďalších etáp Trnavskej náučnej cyklotrasy: 
- kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou 
- kataster mesta Trnava 
- kataster obce Biely Kostol 
- kataster obce Ružindol 
- kataster obce Zvončín 
- kataster obce Šúrovce 
 
Na obrázku 4/4  sú znázornené cyklotrasy navrhované v II. etape – rok 2013 - 2020: 

                                                                                                                                           Obr.4/4 
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4.  4. 3.      III. ETAPA  - DO ROKU 2030  
 
V tejto etape riešenia navrhujeme zamerať sa na ostatné navrhované cyklotrasy: 
Cyklotrasy „A“ – v hlavnom dopravnom priestore: 

- Saleziánska ulica s pokračovaním na ulicu J. Hlubíka 
- ul. A. Žarnova  

Cyklotrasy „B“ – v pridruženom dopravnom priestore: 
- ulica Pri Kalvárií 
- Hlboká ulica  
- ulica Vl. Clementisa od Spartakovskej ulice po Starohájsku ulicu 
- ulica 9. mája s pokračovaním na Bratislavskú a Coburgovu 
- Chovateľská 
- Lomonosova s pokračovaním po Botanickej na Ovocnú 

Cyklotrasy „C“ – mimo motoristického dopravného priestoru: 
- cyklotrasa od Trstínskej ulice po Ružindolskú ulicu s pokračovaním na Modranskú po druhej 

strane ulice L. Jančíka a Čajkovského ulici až po Park J. Kráľa, kde sa pripája aj cykloturistická 
trasa 

- cyklotrasa od UCM a SOU  
- cyklistická cestička cez sídlisko Linčianka 

Cyklotrasy „D“ – cykloturistické trasy: 
- cyklistická cestička od Parku J. Kráľa po rekreačnú oblasť Kamenný mlyn 

V tejto etape navrhujeme vybudovanie Trnavskej náučnej cyklotrasy, ktorá by prechádzala katastrálnym 
územím obce Zavar od Šúroviec. 
 
Na obrázku 4/5 sú znázornené cyklotrasy navrhované v III. etape – rok 2021 - 2030: 

                                                                                                                              Obr.4/5 

 
 
Návrh cyklistických trás je uvedený  na  výkrese  č. 5 v grafickej časti. 
 



 
GENERÁLNY DOPRAVNÝ PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              77    

 

4.  5.  STATICKÁ DOPRAVA 
 
Súčasná situácia v oblasti statickej dopravy sa vyznačuje intenzívnym využívaním verejných komunikácií 
na parkovanie a neusporiadanosťou verejných parkovísk. Hustota inštitúcií a obchodov v centre, 
spôsobuje veľký dopyt po parkovacích miestach. Vysoké požiadavky a obsadenosť parkovacích plôch má 
za následok:  

� predĺženie ciest pri hľadaní voľných plôch na parkovanie,  
� zvýšenie dopravy v centre mesta  
� využívanie plôch miestnych komunikácií a plôch s inou funkciou ako na parkovanie, tzv. „divoké 

parkovanie“ všade, kde je to možné - parkovanie na nevyznačených miestach, na chodníkoch 
a zeleni,  

� vytváranie bariér pre peších.  
 
Chýbajú hromadné garáže pre verejné účely. V Generálnom dopravnom pláne  je navrhnuté riešenie, 
založené na očakávaných požiadavkách obyvateľov a návštevníkov na statickú dopravu.   
 
Ako podklady k návrhu koncepcie statickej dopravy boli použité:  

� údaje o súčasnom stave statickej dopravy v meste,  
� predpokladaný demografický a urbanizačný rozvoj mesta, 
� ÚPN mesta Trnava 

 
V rámci koncepcie parkovania mesta Trnava  je možné vychádzať zo zistených problémov v oblasti 
statickej dopravy a rozdeliť mesto na dve oblasti podľa rozdielnosti okrajových podmienok a prístupu 
k riešeniu statickej dopravy v týchto oblastiach. Sú to centrum mesta a ostatné mestské časti  mimo centra 
mesta.  
 
centrum: 

� Najvyššia   hustota    cieľov  IAD   bývajúceho  obyvateľstva a návštevníkov je  v historickom 
jadre  mesta. 

� Vysoká  hustota inštitúcií a obchodov na pešej zóne spôsobuje veľký dopyt po parkovacích 
miestach na jej obvode. 

� Minimum disponibilných plôch pre návrh nových zariadení pre parkovanie. 
� Vysoká obsadenosť parkovacích plôch má za následok predĺženie ciest pri hľadaní voľných 

plôch, zvýšenie dopravy v CMZ, nedovolené parkovanie na chodníkoch a tým vytváranie bariér 
pre chodcov. 

� Nedostatok parkovacích miest - parkovanie na nevyznačených miestach, na chodníkoch a zeleni. 
� Nezabezpečené parkovanie pri firmách a organizáciách. 

 
ostatné :  

� Nedostatok odstavných státí v niektorých obytných štvrtiach . 
� Neestetické individuálne radové garáže s nízkym stupňom využitia plochy. 

 
Ďalším východiskom pre návrh koncepcie statickej dopravy boli predpoklady demografického 
a urbanistického rozvoja mesta. Výstavba nových centier vybavenosti v súčasnej mestskej zástavbe a 
nových obytných súborov na periférii mesta, ako aj zvýšenie počtu pracovných miest bude mať za 
následok potrebu a výstavbu nových parkovacích plôch.  
 
V ÚPN mesta neboli špecifikované  požiadavky na statickú dopravu.  
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Nároky na parkovacie plochy vychádzajú zo vstupných údajov o počte obyvateľov  a plánovaného 
rozvoja mesta v mestských častiach. Nakoľko tieto údaje neboli v takej miere k dispozícii nebolo možné 
stanoviť potrebu parkovacích a odstavných státí na jednotlivé okrsky a lokality. 
 
V riešení statickej dopravy sa pristupovalo ako ku koncepcii a podmienkam, akou by mala byť táto 
problematika riešená: 

• V zástavbe s rodinnými domami zabezpečenie odstavovania v rámci vlastného pozemku 
• Vybavenie všetkých novorealizovaných objektov potrebným počtom parkovacích a 

odstavných státí. 
• Vybudovanie  parkovacích garáží pre verejnosť 
• Vybudovanie parkovacej garáže – parkovacej plochy pre zájazdové autobusy 
• Nahradiť časť  individuálnych garáží garážami hromadnými  
• parkovanie na komunikáciách v centre mesta by malo byť umožnené len pre krátkodobé 

parkovanie, 
• pre dlhodobé parkovanie by mali byť v pešej dostupnosti k centru mesta  vybudované 

parkovacie  garáže, 
• dôsledkom budovania hromadných garáží bude čiastočné odbúranie parkovania na 

komunikáciách v spádovej oblasti hromadných garáží spojené s revitalizáciou tohto priestoru. 
• Zamedziť parkovanie v CMZ a obsluhu územia zabezpečiť bezplatnou linkou MAD ( viď. 

návrh MAD – linka č. 5)    
 

Návrh a riešenie parkovania v hromadnými garážami vychádza z potreby parkovacích miest a nedostatku 
plôch vhodných pre návrh verejných parkovísk na povrchu.  
 
 
4. 5. 1    I. ETAPA –  DO ROKU 2010 (2012) 
 
V tejto etape sa predpokladá, že dôjde k priestorovej a funkčnej úprave existujúcich parkovacích plôch 
v lokalitách priľahlých k centru mesta a pešej zóne, tak aby bolo možné v krátkom časovom úseku zlepšiť 
situáciu v centrálnej mestskej zóne . 
Parkovacie státia budú budované v súvislosti s budovaním nových objektov.  
V tejto etape je to predovšetkým Obchodno- logistické centrum Trnava I, Trnava II – I. etapa.  Projekt 
ráta s výstavbou 3 295   parkovacích  a garážových státí.  
Nové obytné zóny riešia parkovanie v rámci svojich lokalít: 

- Obytný súbor Parnas  (lokalizácia v dopravnej oblasti 15 - Biely Kostol).  Celkový počet garáží  
a parkovacích miest v lokalite sa predpokladá v počte 335 parkovacích státí.  

- Obytný súbor Podolky (lokalizácia v dopravnej oblasti 15 - Biely Kostol).  Každý rodinný dom  
bude mať zabezpečené parkovanie na vlastnom pozemku. Pre návštevníkov sa uvažuje 16  
parkovacích státí.  

- Obytný súbor Kočišské  (lokalizácia v dopravnej oblasti 14). Celkový počet garáží  
a parkovacích státí  cca 450.  

- Obytný súbor Zátvor  (lokalizácia v dopravnej oblasti 7).  Obytný súbor bude do roku 2012 
poskytovať bývanie v cca 650 bytoch.  

- Obchodno-logistické centrum Trnava I, Trnava II, (lokalizácia v dopravnej oblasti 9) – 
dokončenie I. etapy v roku 2012. Areál bude poskytovať služby podnikateľskej sfére ako aj širokej 
verejnosti. Celkový počet garáží  a parkovacích miest v lokalite sa predpokladá v počte 3295 
parkovacích státí. 

 
Samostatne boli špecifikované nároky na odstavovanie vozidiel obyvateľov. Nároky boli stanovené na 
základe zadania pri podmienke 1 státia na 2 obyvateľov a predstavujú 39 811 odstavných státí.  Možnosť 
odstavovania vozidla je v rámci verejného parkoviska, individúálnych a ahromadných garáží a v rámci 
vlastného  pozemku.   
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Potreba odstavných státí je uvedená v tabuľke 4/5  
                                                                                                                                            Tab. 4/5 

Číslo 
dopravnej 

obsti 

Názov dopravnej oblasti Číslo 
urbanistického 

okrsku 

Počet 
obyvateľov2001 

prírastok  
bytov 
2010 

 

prírastok  
obyvateľov 

2010 
 

obyvatelia
celkom 
2010 

 

potreba 
odstavných 
státí 2010 

 
  Horné mesto 1 859 210 578 1437 719 
  Dolné mesto 2 2288 100 275 2563 1282 
  Ružín 9 1048 150 413 1461 731 
1 celkom    4195 460 1266 5461 2732 
  Nemocnica 12 99 0 0 99 50 
  Bojisko 11 2084 120 330 2414 1207 
  Starý tulipán 13 1542 30 83 1625 813 
  Sromovka 16 7360 30 83 7443 3722 
2 celkom    11085 180 496 11581 5792 
  Za hradbami 6 3799 95 262 4061 2031 
  Nad stanicou 7 4351 0 0 4351 2176 
  Pred stanicou 8 2598 0 0 2598 1299 
  Dolné sady 3 3102 50 138 3240 1620 
  Medzisady 4 3682 30 83 3765 1883 
  Horné sady 5 2743 45 124 2867 1434 
3 celkom    20275 220 607 20882 10443 
  Pri stanici 14 845 0 0 845 423 
  TAZ(za stanicou) 15 0 0 0 0 0 
  Skloplast 17 0 0 0 0 0 
4 celkom    845 0 0 845 423 
  Výhybňa 34 0 120 330 330 165 
  Kamenný mlyn 35 16 0 0 16 8 
5 celkom    16 120 330 346 173 
  Cukrovar(pred Sláviou) 28 66 0 0 66 33 
  Predmestie 29 94 0 0 94 47 
  Rázcestie 30 111 0 0 111 56 
  Pivovar     0 0 0 0 
  Pažitný mlyn     0 0 0 0 
  Nad Kamenným mlynom 37 62 50 138 200 100 
  Medziháje 38 66 10 28 94 47 
  Farský mlyn 39 0 0 0 0 0 
6 celkom    399 60 166 565 283 
  Stará Kopánka 22 2309 30 83 2392 1196 
  Pekné pole 23 997 100 275 1272 636 
  Orava 24 803 100 275 1078 539 
  Vodáreň 21 7381 200 550 7931 3966 
  Zátvor 26 3030 650 1788 4818 2409 
  Rybník 27 3 90 248 251 126 
  Slávia 45 25 0 0 25 13 
  Horné za cestou 41 154 0 0 154 77 
  Dolné za cestou 42 43 0 0 43 22 
7 celkom    14745 1170 3219 17964 8984 
  Hurbanov 10 1303 40 110 1413 707 
  Hliník 20 4072 0 0 4072 2036 
  Tehelne 25 3744 50 138 3882 1941 
  Záhradky 44 6860 900 2475 9335 4668 
  Richterov dvor 43 51 0 0 51 26 
8 celkom    16030 990 2723 18753 9378 
  Vozňovka 19 41 0 0 41 21 
  Návršie 32 4 0 0 4 2 
9 celkom    45 0 0 45 23 
  Agrokomplex 31 131 0 0 131 66 
  Dolina 18 89 0 0 89 45 

10 celkom    220 0 0 220 111 
  Pri Zelenečskej ceste 33 0 0 0 0 0 
  Modranka 48 2388 200 550 2938 1469 

11 celkom    2388 200 550 2938 1469 
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Pre navrhované nové obytné súbory sa odstavovanie  a parkovanie vozidiel rieši v rámci projektu a je 
takto zabezpečený dostatočný počet miest. 
 
Problémom sú existujúce obytné súbory, ktoré boli dimenzované na oveľa nižší počet vozidiel. 
Vybrané lokality sa v súčasnosti  riešia v rámci humanizácie obytných súborov. Tieto budú realizované 
podľa už vypracovaných projektov . 
 
Efektívny spúsob odstavovania vozidiel obyvateľov je  formou hramadných garáží, resp. statí vo 
viacerých úrovniach. 
Pre takéto objekty boli v rámci GDP doporučené lokality , kde je potrebné poskytnúť odstavné státia 
väčšiemu počtu obyvateľov. 
 
V prvom návrhovom období  ide o lokality 

- Na hlinách-  4 lokality pre umiestnenie hromadných garáží  a viacúrovňových parkovísk 
- Sídlisko A. Kubinu – 1 lokalita   
- Sídlisko Linčianska   - 3 lokality  

 
Samotné objekty garáží a viacpodlažných parkovísk  je potrebné riešiť samostanými štúdiami. 
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4. 5. 2      II. A III.  ETAPA – ROK 2013 – 2020 - 2030 
 
V tejto etape je to dobudovanie lokalít s nasledovnou ponukou parkovacích státí: 
 
Obchodno- logistické centrum Trnava II – II. etapa. (lokalizácia v dopravnej oblasti 9). Projekt ráta 
s dostavbou   parkovacích  a garážových státí na celkový počet podľa charakteru využitia územia v tejto 
etape na 4584  - 7526.  
Rozvojové predpoklady lokality Medziháj  predstavujú na začiatku výstavby cca 800 parkovacích miest. 
V konečnej etape výstavby sa uvažuje využitím územia na bežné účely a nárazové akcie 3-6krat ročne. 
Pri bežnom využití sa uvažuje s celkovým počtom parkovacích miest 6500. 

- Obchodno-administratívne časti – cca 1500 parkovacích miest 
- Prechodné ubytovanie  – cca 1000 parkovacích miest 
- Zariadenia cestovného ruch  – cca 3000 parkovacích miest 
- Parkovanie pre zamestnancov – 1000 parkovacích miest 

Maximálne vyťaženie územia počas akcií bude mať predpokladané nároky na parkovanie  pre cca 25 – 
40000 vozidiel. 
 
Nové obytné zóny budú riešiť parkovanie v rámci svojich lokalít: 

- Zóna Cukrovar (lokalizácia v dopravnej oblasti 6). Obytná časť zóny bude poskytovať bývanie v 
cca 1870 bytoch. Občianska vybavenosť bude vybudovaná na cca 16ha. Celkový počet garáží  
a parkovacích miest v lokalite sa predpokladá v počte 3885 parkovacích státí. 

- Obytný súbor Zátvor  (lokalizácia v dopravnej oblasti 7).  Celkový počet parkovacích miest 
a garáží 4500.  

- V lokalite Záhradky (lokalizácia v dopravnej oblasti 8).  Celkový počet parkovacích miest a garáží 
2500.  

- Obytný súbor Kočišské  (lokalizácia v dopravnej oblasti 14).  Celkový počet parkovacích miest 
a garáží 1350.  

 
Pre opatrenia v rámci tejto etapy je charakteristické budovanie parkovacích garáží v rámci intenzifikácie 
využívania plôch zastavaného územia mesta. Jedná sa o parkovacie garáže v blízkosti centra.  Nové 
obytné súbory majú riešené odstavovanie vozidiel obyvateľov a parkovanie pre návštevníkov v rámci 
projektu. Problémové je odstavovanie vozidiel na starých sídliskách. 
Možnosť odstavovania vozidiel v hromadných garážach navrhujeme riešiť na vybraných lokalitách 
existujúcich parkovísk v blízkosti obytnej zástavby.  
V tomto období navrhujeme vybudovať v meste parkovacie garáže pre verejnosť a jednu parkovaciu 
garáž (parkovaciu plochu pre zájazdové autobusy).  
 
G01  -  lokalita parkoviska na Rybníkovej ul. 
G02  -  lokalita parkoviska pri železničnej stanici (možnosť využitia linky MAD č. 5 do CMZ)  
G03  -  futbalový štadión Spartaka Trnava (v súvislosti s prestavbou štadióna zahrnúť aj    
            parkovaciu garáž pre verejnosť navýšením počtu s parkovacích miest nad rámec počtom 
            potrebného pre štadión).  
G04  - lokalita parkoviska pri amfiteátri, s možnosťou  parkovania pre zájazdové autobusy 
 
Pre túto etapu by mala byť typická predovšetkým intenzívna bytová výstavba vyplývajúca 
z predpokladov demografického vývoja. S tým je spojená potreba a výstavba nových parkovacích miest. 
Túto oblasť tvorí návrh parkovania v rámci hromadnej bytovej výstavby na rozvojových plochách 
obytných súborov mesta , kde bude odstavovanie riešené priebežne v rámci tejto výstavby. 
 
ORIENTA ČNÝ A INFORMA ČNÝ SYSTÉM STATICKEJ DOPRAVY 
Dobré fungovanie a optimálne využitie parkovacích plôch je podmienené informovanosťou užívateľa 
o možnostiach parkovania, podmienkach a prístupe k plochám sústredeného parkovania. Preto je  
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potrebné vybudovať jednotný informačný systém na základe ktorého si užívateľ zvolí vhodné riešenie. 
Základnou informáciou bude, či sa jedná o platené parkovisko (krátkodobé parkovanie), hromadnú garáž 
(dlhodobé parkovanie), alebo parkovaciu plochu bez poplatku (dlhodobé parkovanie) vo väčšej 
vzdialenosti od cieľa.  
Hlavným prvkom návrhu informačného systému statickej dopravy navrhujeme  informačné tabule na 
Nitrianskej ceste a komunikáciách tvoriacich nosný dopravný systém mesta pred odbočeniami 
k dôležitým parkovacím plochám. Pred vstupom do hromadných garáží sa uvažuje s jednoduchým 
dynamickým návestím signalizujúcim „voľné-obsadené“. Zahrnuté do tohto systému budú rýchlo 
dostupné parkovacie plochy a hromadné garáže v max. vzdialenosti do 500 m od komunikácie nosného 
systému mesta. 
Z dôvodu informovanosti užívateľov by mala byť na hlavnom pešom  prístupe k parkovacím plochám 
osadená informačná tabuľa s mapou mesta, vlastnou polohou a vyznačenými parkoviskami. 
     
REGULÁCIA DOPRAVY 
Dôležitým prvkom riešenia statickej dopravy by mal byť návrh regulácie dopravy pomocou spoplatnenia 
parkovania na určených parkovacích plochách ako doplnkového opatrenia v centre a na vybratých 
parkovacích plochách mimo centra 
Výška poplatkov by mala byť podmienená navrhovanou diferenciáciou parkovania v závislosti od 
rozdelenia podľa  dĺžky parkovania na: 
- parkovanie krátkodobé - 2 hod. > t, 
- parkovanie dlhodobé – 2 hod. < t, 
- odstavovanie vozidiel. 
 
Nástroje a forma pre spoplatnenie parkovacích miest by mali byť nasledovné: 

� Mimo uličný priestor na voľných plochách: 
- platené parkovanie – krátkodobé, 
- platené parkovanie – dlhodobé. 

� Mimo uličný priestor v hromadných garážach: 
- platené parkovanie – dlhodobé, 
- prenájom alebo predaj parkovacieho miesta – odstavovanie vozidiel. 

� V uličnom priestore: 
- platené parkovanie – parkovacie hodiny, 
- platené parkovanie – parkovacia karta. 
 
Z dĺžky parkovania vyplývajú požiadavky na rozdielne dostupnosti cieľov (umiestnenie sústredených 
parkovacích plôch) a zvýšená variabilita parkovacích plôch. Pre krátkodobé parkovanie je to dostupnosť 
do 100 m, pre dlhodobé parkovanie do 200 m a pre odstavovanie vozidiel až do 300 m od potenciálneho 
zdroja, alebo cieľa, čím sa zvýši spádové územie parkovacích plôch. 
Spoplatnenie by malo byť prevádzané diferencovane v závislosti od definície druhu parkovania na 
parkovacej ploche z dôvodu zvýšenia obratu a vylúčenia dlhodobo parkujúcich. Pre krátkodobé 
parkovanie spoplatnenie tzv. kumulatívnym poplatkom (napr. narastajúcim s každou polhodinou  
o dvojnásobok).  Dlhodobo parkujúcim by mal byť zabezpečený konštantný poplatok za hodinu, evtl. 
rôzne poplatky v závislosti od časového obdobia, kedy budú parkovacie státia využívané.  
V rámci vyčleňovania statickej dopravy do hromadných garáží bude možný prenájom parkovacích miest 
v hromadných garážach, pričom by toto opatrenie malo riešiť problém nedostatku parkovacích miest pri 
firmách a organizáciách v centre mesta. Prenájmom parkovacích plôch na verejných priestranstvách pre 
firmy a organizácie je možné lokálne riešiť deficit parkovacích miest mimo centra mesta za predpokladu, 
že sa takáto plocha nachádza mimo dostupnosti hromadnej garáže (nad 200 m).  
 
Samostatne boli špecifikované nároky na odstavovanie vozidiel obyvateľov. Nároky boli stanovené na 
základe zadania pri podmienke 1 státia na 2 obyvateľov a pre rok 2020 predstavujú 48 643 odstavných 
státí a pre rok 2030 počet 53899 odstavných státí.  Možnosť odstavovania vozidla je v rámci verejného 
parkoviska, individúálnych a hromadných garáží a v rámci vlastného  pozemku.   
 
Potreba odstavných státí je uvedená v tabuľke 4/6  
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                                                                                                                                      Tab. 4/6 
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  Horné mesto 1 859 180 465 1902 0 0 1902 951 951 
  Dolné mesto 2 2288 120 310 2873 0 0 2873 1437 1437 
  Ružín 9 1048 0 0 1461 0 0 1461 731 731 
1 celkom    4195 300 775 6236   0 6236 3119 3119 
  Nemocnica 12 99 0 0 99 0 0 99 50 50 
  Bojisko 11 2084 25 65 2479 0 0 2479 1240 1240 
  Starý tulipán 13 1542 20 52 1677 0 0 1677 839 839 
  Sromovka 16 7360 10 26 7469 0 0 7469 3735 3735 
2 celkom    11085 55 143 11724 0 0 11724 5864 5864 
  Za hradbami 6 3799 100 258 4319 0 0 4319 2160 2160 
  Nad stanicou 7 4351 0 0 4351 0 0 4351 2176 2176 
  Pred stanicou 8 2598 0 0 2598 0 0 2598 1299 1299 
  Dolné sady 3 3102 15 39 3279 0 0 3279 1640 1640 
  Medzisady 4 3682 30 78 3843 0 0 3843 1922 1922 
  Horné sady 5 2743 25 65 2932 0 0 2932 1466 1466 
3 celkom    20275 170 440 21322 0 0 21322 10663 10663 
  Pri stanici 14 845 0 0 845 0 0 845 423 423 
  TAZ(za stanicou) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Skloplast 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 celkom    845 0 0 845 0 0 845 423 423 
  Výhybňa 34 0 190 491 821 0 0 821 411 411 
  Kamenný mlyn 35 16 0 0 16 0 0 16 8 8 
5 celkom    16 190 491 837 0 0 837 419 419 

  
Cukrovar(pred 
Sláviou) 28 66 1872 4830 4896 0 0 4896 2448 2448 

  Predmestie 29 94 0 0 94 0 0 94 47 47 
  Rázcestie 30 111 0 0 111 0 0 111 56 56 
  Pivovar       0 0 0 0 0 0 0 
  Pažitný mlyn       0 0 0 0 0 0 0 

  
Nad Kamenným 
mlynom 37 62 0 0 200 350 802 1002 100 501 

  Medziháje 38 66 35 91 185 0 0 185 93 93 
  Farský mlyn 39 0 0 0 0 950 2171 2176 0 1088 
6 celkom    399 1907 4921 5486 1300 2979 8463 2744 4233 
  Stará Kopánka 22 2309 20 52 2444 0 0 2444 1222 1222 
  Pekné pole 23 997 90 233 1505 0 0 1505 753 753 
  Orava 24 803 30 78 1156 0 0 1156 578 578 
  Vodáreň 21 7381 50 129 8060 0 0 8060 4030 4030 
  Zátvor 26 3030 2350 6063 10881 0 0 10881 5441 5441 
  Rybník 27 3 160 413 664 0 0 664 332 332 
  Slávia 45 25 0 0 25 0 0 25 13 13 
  Horné za cestou 41 154 0 0 154 0 0 154 77 77 
  Dolné za cestou 42 43 0 0 43 0 0 43 22 22 
7 celkom    14745 2700 6968 24932 0 0 24932 12468 12468 
  Hurbanov 10 1303 100 258 1671 0 0 1671 836 836 
  Hliník 20 4072 0 0 4072 0 0 4072 2036 2036 
  Tehelne 25 3744 50 129 4011 0 0 4011 2006 2006 
  Záhradky 44 6860 1200 3096 12431 3200 7328 19759 6216 9880 
  Richterov dvor 43 51 0 0 51 0 0 51 26 26 
8 celkom    16030 1350 3483 22236 3200 7328 29564 11120 14784 
  Vozňovka 19 41 0 0 41 0 0 41 21 21 
  Návršie 32 4 0 0 4 0 0 4 2 2 
9 celkom    45 0 0 45 0 0 45 23 23 
  Agrokomplex 31 131 0 0 131 0 0 131 66 66 
  Dolina 18 89 20 52 141 90 206 347 71 174 

10 celkom    220 20 52 272 90 206 478 137 240 
  Pri Zelenečskej ceste 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Modranka 48 2388 150 387 3325 0 0 3325 1663 1663 

11 celkom    2388 150 387 3325 0 0 3325 1663 1663 
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Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, problémom sú existujúce obytné súbory, ktoré boli 
dimenzované na oveľa nižší počet vozidiel. 
Efektívny spúsob odstavovania vozidiel obyvateľov je  formou hramadných garáží, resp. statí vo 
viacerých úrovniach. 
Pre takéto objekty boli v rámci GDP doporučené lokality , kde je potrebné poskytnúť odstavné státia 
väčšiemu počtu obyvateľov. 
 
V druhom a treťom návrhovom  období  ide o lokality 

- Sídlisko Hospodárska – 1 lokalita   
- Sídlisko Prednádražie  - 3 lokality  
- Hlboká ul. – 2 lokality 
- Ul. Vl. Clementisa – 3 lokality 

 
 
Samotné objekty garáží a viacpodlažných parkovísk  je potrebné riešiť samostanými štúdiami. 
 
 
Umiestnenie lokalít pre statickú dopravu je uvedené v rámci návrhov komunikačného systému  na 
výkresoch č. 3A, 3B a3C  v grafickej časti. 
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4. 5. 3. VPLYV STATICKEJ DOPRAVY - POSÚDENIE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÝCH VZ ŤAHOV 
A DOPRAVNEJ OBSLUHY ÚZEMIA – ZÓNA CUKROVAR  
 
Vplyv lokality s významnou zložkou statickej dopravy na okolitú  komunikačnú sieť bolo preukázané na 
navrhovanej zóne Cukrovar.  
V súvislosti s uvažovanými investičnými zámermi v oblasti medzi Rybníkovou, Trstínskou a Cukrovou 
ul. sa na mieste bývalého Cukrovaru uvažuje s výstavbou polyfunkčnej zóny Cukrovar.  
Polyfunkčná zóna s prevahou bývania a občianskej vybavenosti je navrhnutá do viacerých objektov. 
V severnej časti v objektoch A a B prevažuje obytná funkcia a v južnej v objektoch C a D je prevaha 
polyfunkcie a občianskej vybavenosti.  
Celkovo sa predpokladá s vybudovaním cca 3900 parkovacích státí v podzemných garážach. Odstavné 
státia pre potreby občianskej vybavenosti budú umiestnené na voľné priľahlé plochy verejných priestorov 
mimo nezastavateľných plôch zelene, bývania... Spolu je v území cca 4700 státí. 
 
SÚČASNÁ DOPRAVNÁ SITUÁCIA V OBLASTI 
 
Riešené územie je ohraničené z východnej strany areálom AŠK Slávia, z južnej strany Rybníkovou ul., zo 
západnej strany Trstínskou cestou a zo severu Cukrovou ul.  
Rybníková ul. je v časťou vnútorného okruhu mesta spolu s komunikáciami Hlboká, Sladovnícka, 
Tamaškovičova, Dohnányho a Hospodárska. Cesta je v súčasnosti silne zaťažená nákladnou a tranzitnou 
dopravou čo má oslabiť dobudovanie severného obchvatu mesta. Ide o dvojpruhovú obojsmernú 
komunikáciu zaťaženú podľa prieskumov SSC z roku 2005 intenzitou 24 302 voz/24h s podielom 
nákladnej dopravy cca 20%.  
Trstínska cesta tvorí severozápadnú radiálu mesta. Ide o pokračovanie cesty I/51. Komunikácia je 
v súčasnosti dvojpruhová obojsmerná a tak isto ako Rybníková ul. je silne zaťažená nákladnou 
a tranzitnou dopravou. Intenzity na nej dosahujú podľa prieskumu z roku 2005 vykonaných SSC 22 516 
voz/24h s podielom nákladnej dopravy cca 30%. 
 
NOVÉ RIEŠENIE DOPRAVNEJ OBSLUHY ZÓNY 
 
Vzhľadom na vysoké intenzity dopravy v okolí navrhovanej zóny Cukrovar je začiatok jej realizácie 
podmienený dobudovaním severného obchvatu, čím sa odkloní značná časť nákladnej ale aj osobnej 
tranzitnej dopravy. Taktiež sa počíta s rekonštrukciou vysoko zaťažených komunikácií súvisiacich 
s obsluhou zóny. Bude potrebné rekonštruovať Rybníkovú ulicu na kategóriu MZ 30/40 s deliacimi 
prvkami U-turn. Trstínska a Hospodárska ul. ako vstupné komunikácie do mesta prebudovať na 
štvorpruhové komunikácie kategórie MZ 16,5/50. Ďalšou komunikáciou, ktorú bude potrebné 
rekonštruovať je Cukrová ul. V súčasnosti má nevyhovujúce parametre a po úprave bude kategórie MZ 
9/50 a MZ 14/50 v zastavanej časti zóny.  
Vzhľadom na potrebu optimálnej obsluhy územia a na zvyšujúce sa intenzity dopravy je potrebné taktiež 
prehodnotiť jednotlivé križovatky nachádzajúce sa v dotknutom území zóny a posúdiť ich na výhľadové 
zaťaženie. 
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                                                                                      Obr. 4/6  Situácia zóny Cukrovar 

 
 
 
MODEL DOPRAVNÉHO PRI ŤAŽENIA ÚZEMIA  

 
Model je založený na využívaní parkovacích plôch v priebehu dňa. Obsadenie jednotlivých plôch 
zodpovedá funkčnému využívaniu plochy podľa doby státia vozidla. Pre podrobnejšiu analýzu parkovania 
sa môže vychádzať z nasledovných intervalov doby státia vozidiel: 

do ½ h    - operatívne státie   - dovoz zásielky, bufet, pošta, 
do  2 h   - krátkodobé státie  - nákup, služba, banka, úrad, 
do  4 h     - strednodobé státie - lekár, spoločenská akcia, nákupné  
                                                             centrum, kino, prac. rokovanie, 
do 12 h    - dlhodobé státie       - zamestnanie, rekreácia, turistika,     
                                                             servis, 
12 a viac  - odstavenie vozidla - bývanie, autoopravovňa.            

 
Pri podrobnejšej analýze lokalít z hľadiska doby parkovania vozidiel je možné jednoznačne a jasne 
definovať dobu státia a odlišný denný priebeh parkovania pre 5-7 skupín podľa typu objektov: 

1.  bývanie                      a / obyvatelia – odstavovanie vozidiel                                    
2.  administratíva, úrady a / zamestnanci -  dlhodobé státie 

                                   b / stránky úradov - krátkodobé státie 
3.  obchod a služby         a / zamestnanci – dlhodobé státie     

                                            b / návštevníci – krátkodobé státie 
4.  ubytovanie a stravovacie zariadenia  
5.  kultúra a šport        

 



 
GENERÁLNY DOPRAVNÝ PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              87    

 
Týchto 5 základných funkcií definujúcich spôsob využívania objektu dostatočne presne definuje 
dimenzačnú hodnotu objemu dopravy vzniknutej v oblasti. Tento objem dopravy premietnutý do 
príjazdov a odjazdov v súčtových hodnotách definuje aj dimenzačné priťaženie územia od nových aktivít. 
Vzhľadom k doposiaľ nepresnému definovaniu funkčného využitia jednotlivých objektov, boli počty 
parkovacích státí pre jednotlivé funkcie odhadnuté. Pre bývanie bolo počítané s 2160 státiami, pre 
administratívu s 1050 státiami, pre obchod s 940 miestami, pre stravovanie s 250 miestami a na kultúru 
a šport s 300 miestami. Nasledujúce grafy zobrazujú denný priebeh parkovania v oblasti ako aj denný 
priebeh príjazdov a odjazdov zo zóny. 
 
                                                                                                                     Obr 4/7  Obsadenosť miest 
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                                                                                             Obr. 4/8  Príjazd, odjazd vozidiel 
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POSÚDENIE KAPACITY KRIŽOVATIEK 
 
Napojenie zóny Cukrovar na komunikačnú sieť bude realizované v niekoľkých bodoch. Na severnej 
a južnej strane budú napojenia realizované pravými odbočeniami, ktoré posúdenie kapacity nepotrebujú. 
Miesta, kde sa bude sústreďovať najväčšie zaťaženie sa budú nachádzať na rozšírenej Trstínskej ceste 
a Hospodárskej ul. Bude to v troch križovatkách, z ktorých dve sú v súčasnosti riadené cestnou 
dopravnou signalizáciou (CDS) a jedna je neriadená. Križovatky sú zobrazené na obr. 1.  

Z dôvodu plynulosti dopravy boli spomínané križovatky navrhnuté ako okružné s jedným alebo 
v prípade križovatky so Šrobárovou ul. s dvoma pruhmi v okruhu.  

Na posúdenie križovatiek boli použité hodnoty intenzít získané z Generálneho dopravného plánu 
mesta Trnava – koncept návrhu, vypočítané pre výhľadový rok 2030. Pre potreby výpočtu boli intenzity 
prepočítané z celodenných na 8% špičkovú hodinu. 

Posúdenie križovatiek ako okružných bolo realizované podľa TP 04/2004 Projektovanie okružných 
križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách.  
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Križovatka Hospodárska – Rybníková  

 
Križovatka je riešená s jednopruhovými vjazdmi a výjazdmi a s jednopruhovým okruhom. Ide 

o tvarovo jednoduchú trojramennú križovatku s jedným ramenom čisto pre výjazd z okruhu.  
 

 
Schéma križovatky Hospodárska - Rybníková 
 
Tab. 4/7  Výpočet kapacity okružnej križovatky  

Vjazd 1 2 3
Ivjazd (voz/h) 1116 1132 0

Ivýjazd (voz/h) 1021 396 831

Iokruh (voz/h) 111 0 396
α 0,4 0,4 0,4
β 1 1 1
γ 1 1 1

Kapacita (voz/h) 1038 1359 853
Rezerva (voz/h) -78 227 853  

 
Z posúdenia vyplýva, že križovatka ako jednoduchá okružná pre rok 2030 nevyhovuje. Z toho dôvodu 
navrhujeme atypický tvar križovatky a navrhnúť ju ako špirálovú s bypasom v smere Hospodárska ul. na 
Zelený kríčok.  
 
Tab. 4/8  Výpočet kapacity okružnej križovatky špirálovej 

Vjazd 1 2 3
Ivjazd (voz/h) 396 1132 0

Ivýjazd (voz/h) 1021 396 831

Iokruh (voz/h) 111 0 396
α 0,4 0,4 0,4
β 1 1 1
γ 1 0,7 1

Kapacita (voz/h) 1038 1359 853
Rezerva (voz/h) 642 227 853  
 
Špirálová okružná križovatka vyhovuje návrhovým intenzitám v prípade posilnenia križovatky bypasom 
v pravom odbočení na Zelený kríčok. 

 
Križovatka Trstínska cesta – Hospodárska – Šrobárova – T. Vansovej 

 
Križovatka je riešená s jednopruhovými vjazdmi a výjazdmi a s dvojpruhovým okruhom. Ide o netypickú 
okružnú križovatku s oválnym tvarom s piatimi ramenami, pričom jedno rameno je určené iba pre vjazd 
do križovatky.   
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 Schéma križovatky Hospodárska - Rybníková 
 
Tab. 4/9  Výpočet kapacity okružnej križovatky 

Vjazd 1 2 3 4 5
Ivjazd (voz/h) 396 393 289 829 319

Ivýjazd (voz/h) 967 237 522 0 334

Iokruh (voz/h) 160 1133 1004 555 1051
α 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
β 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
γ 1 1 1 1 1

Kapacita (voz/h) 1057 711 690 1155 727
Rezerva (voz/h) 661 318 401 326 408  
 
Z posúdenia vyplýva, že križovatka pre rok 2030 kapacitne vyhovuje ako okružná križovatka.  

 
Križovatka Trstínska cesta – Cukrová – Ružindolská 

 
Križovatka je riešená s jednopruhovými vjazdmi a výjazdmi a s jednopruhovým okruhom. Ide 
o symetrickú okružnú križovatku s bypasmi na všetkých štyroch ramenách.   

 

 
Schéma križovatky Trstínska cesta – Cukrová – Ružindolská 
 
Tab. 4/10  Výpočet kapacity okružnej križovatky 

Vjazd 1 2 3 4
Ivjazd (voz/h) 240 765 487 401

Ivýjazd (voz/h) 399 623 489 382

Iokruh (voz/h) 655 270 406 653
α 0,4 0,4 0,4 0,4
β 1 1 1 1
γ 1 1 1 1

Kapacita (voz/h) 776 1038 965 784
Rezerva (voz/h) 536 273 478 383  
 
Z posúdenia vyplýva, že križovatka pre rok 2030 kapacitne vyhovuje ako okružná križovatka.  
Na základe posúdenia jednotlivých dotknutých uzlov v blízkosti zóny Cukrovar je možné konštatovať, že 
navrhnuté križovatky budú vyhovovať na priťaženie územia aj v roku 2030. 
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4.  6.  ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 
 
Mestom prechádza dvojkoľajná trať č. 120 paneurópskeho tranzitného koridoru č. V : Bratislava – 
Žilina, ktorá je modernizovaná  na rýchlosť 160 km/h. 
Ďalšie dve trate č. 116 Trnava – Kúty a č. 135 Trnava – Sereď sú jednokoľajné. 
Všetky železničné trate sú elektrifikované. Budova železničnej stanice sa nachádza na hranici centra 
mesta a susedí s autobusovou stanicou. 
2. ezničná doprava uobusová doprava 
4 
4.  7.  LETECKÁ DOPRAVA 
 
V dotknutom území nie je a ani sa neplánuje žiadne letisko pre verejnú osobnú dopravu. Táto 
problematika nebola v GDP riešená.  
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5. VPLYV OBČIANSKEJ  A  TECHNICKEJ VYBAVENOSTI NA DOPRAVU V MES TE  A 
REGIÓNE 
 
Realizácia  optimálnej prevádzky všetkých druhov dopráv v sídelnom útvare je podmienená vhodne 
rozmiestnenou technickou základňou na jeho území. 
V rámci  dopravných prieskumov na území mesta boli získané údaje komunikačnej sieti , technickej 
základni a pre návrhovú časť prác na GDP údaje o rozvojových plánoch mesta a dotknutého územia.  
Išlo o údaje o: 

- Stave komunikačnej siete ( kategória, FT, technický stav, svetelná signalizácia) 
- Prevádzke siete HD 
- Lokalizácii  a stave zariadení pešej a cyklistickej dopravy 
- Lokalizácii a kapacite parkovísk 
- Lokalizácii čerpacích staníc pohonných hmôt 

 
Dopravný výkon sa realizuje na území mesta pomocou siete komunikácií. V meste Trnava je 
komunikačná sieť tvorená cestami I. II a III. triedy a mestskými komunikáciami.  
Údaje o komunikačnej sieti mesta a techgnickej základni sú súčasťou jednotlivých kapitol.  Intenzita 
dopravy je do veľkej miery závislá od rozmiestnenia občianskej vybavenosti a možnosti dopravy medzi 
jednotlivými objektami a lokalitami záujmu.  Z tohto dôvodu bolo sledovanie dopravných vzťahov 
v rámci mesta viazané na dopravné oblasti, ktoré boli charakterizované demografickými údajmi, ponukou 
služieb vybavenosťou a pod.  
ÚPN  mesta Trnava, ktorý bol aktualizovaný v roku 2004 , stanovil koncepciu dopravy, ktorá vychádzala 
z vtedy známych predpokladov o vývoji mesta. Od tohto obdobia do súčasnosti  sa niektoré výhľadové 
predpoklady z rôznych príčin zmenili. Vývoj v meste, ktoré je ovplyvňované prudkým rozvojom 
predovšetkým automobilového priemyslu a jeho zázemia,  reagoval na požiadavky jeho obyvateľov 
a návštevníkov ponukou služieb, čo sa  odrazilo v rozvoji bytovej výstavby, ponuke a rozsahu služieb , 
zvýšenou intenzitou dopravy... 
Z tohto dôvodu došlo k zmenám v predpokladanom rozvoji mesta, ktoré boli zahrnuté do zmien 
a doplnkov ÚPN mesta.  

 
V predkladanom GDP boli sa na základe monitorovania dopravnej situácie  a  výhľadových plánov mesta 
spracované návrhy riešenie jednotlivých druhov dopráv a opatrenia, ktoré je potrebné pre realizovanie 
predikovaných dopravných objemov. 
 
Z rozvojových plánov do roku 2030, tak ako sú v súčasnosti známe bude mať na komunikačnú sieť mesta 
najväčší vplyv rozvoj v lokalitach: 

- Dopravná oblasť 6 – zóna Cukrovar ( obytná  funkcia, polyfunkcia) 
- Dopravná oblasť 15 – Biely Kostol ( obytné súbory Parnas a Podolky) 
- Dopravná oblasť 14 –  obytný súbor Kočišské  
- Dopravná oblasť 7 -obytný súbor Zátvor 
- Dopravná oblasť 8 – obytný súbor  v lokalite za starým cukrovarom 
- Dopravná oblasť  9 - Obchodno- logistické centrum Trnava I, II 
- PLC Zavar (lokalizácia na okraji dopravnej oblasti 12).  
- Logisticko-dodávateľské centrum Trnava – Od Zavarského (lokalizácia na okraji dopravnej 

oblasti 12).  
- Samsung  Voderady (dopravný smer 110).  
- Hansol project Voderady (dopravný smer 110).  
- Výrobno-obchodno-obslužná zóna Zeleneč (dopravný smer 109) 
- Logisticko-distribučné centrum ľahkej výroby a priemyslu Špačince (dopravný smer 103).  
- Logistický park Voderady (dopravný smer 110).  
- PZ Majcichov.  
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Celkovo vzrastie počet jázd vozidiel za deň na území mesta z 182 611  na  319 319, čo predstavuje nárast 
o 75%.   

- IAD vzrastie  z 148 799 za deň na 272 760 jázd IAD za deň, čo je predstavuje nárast 83% 
-  ostatná doprava z 33 812 na 46 559 jázd za deň, čo je nárast o 38%.  

V druhu jázd sa vývoj prejaví minimálnymi zmenami. Najviac vzrastú vnútorné jazdy v rámci mesta. 
Súčasný podiel vnútornej dopravy, ktorý  predstavuje 55% sa zvýši na 58%.  
Zdrojové a cieľové jazdy predstavujú v súčasnosti 38% a ich podiel s zníži vplyvom budovania bytovej 
výstavby na území mesta -  na 36%  
Tranzitná doprava sa zo súčasných 6,5% zníži  na 6%. 
  
Nárast dopravy vplyvom rozvoja mesta sa najviac prejaví v širšom centre mesta.Tu je predpoklad 
budovania vybavenosti, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti a návštevníkom mesta.   
V lokalitách kde sa plánuje rozvoj sústredenej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti bude mať za 
následok zvyšovanie dopravy a dopyt po parkovacích a odstavných státiach. Naopak však v niektorých 
prípadoch môže mať vplyv na zníženie dopravného výkonu IAD. Vybudovanie občianskej vybavenosti 
v blízkosti obytných celkov umožní využívanie iných druhov dopravy (peši, bicykel...) a v prípade 
využívania IAD skráti prepravné vzdialenosti.  Dopravné zaťaženie bolo z tohto dôvodu modelované 
s ohľadom na všetky tieto aspekty.  
Významné zdroje dopravy voči centru mesta budú prestavovať lokality Kočišské, Zátvor, Medziháje  
lokalita Trnava I, Trnava II. Tranzitné trasy budú dopravne priťažené dopravou z priemyselných zón  
v širšom okolí mesta Trnava. 
 
Dopravné riešenie  vstupov do mesta je uvedené v tabuľke 5/1 

Tab. 5/1 
Dopravný smer cesta Voz/deň poznámka 
101 I/51 – smer Trstín  C 9,5 po MÚK Trstínska 

MZ 12/50 po križovatku s Chovateľskou 
MZ 15,5/50 po  križovatku s Ružindolskou 
Cyklistická trasa  v samostatnej trase  mimo  komunikácie 

102 III/50401 smer Dolná Krupá  C 7,5/60  v extraviláne 
MZ8,5/60 po OK 
Cyklistická trasa  vedená po krajnici 

103 II/560 – smer Špačince  C 9,5/80 
104 II/504- smer Malženice  C 9,5/80 

Cyklistická trasa  vedená po krajnici 
105 I/61 – smer Piešťany  C 9,5/70 

Cyklistická trasa  vedená  v pridruženom dopravnom priestore 
106 III/51031-  smer Zavar  C 7,5/70 po Logistický park 

MZ8,5/50 v úseku Zavarská cesta 
(Alt.) MZ 12/50  
Cyklistická trasa  vedená  v pridruženom dopravnom priestore 

107, 108 I/51 privádzač  R 22,5/100 po križovatku Modranka 
Od križovatky Modranka cesta s neobmedzeným prístupom 
MÚK s  južným obchvatom mesta  

109 III/0 61018 -   smer Zeleneč  C 7,5/70 v obci Zeleneč 
C 9,5/70 obchvat obce Zeleneč  
C 9,5/70 po MÚK Zelenečská 
Cyklistická trasa  vedená po krajnici 

110 III/ 061017 -  smer Voderady  C 7,5/70 v obci Hrnčiarovce 
C 9,5/70 obchvat obce Hrnčiarovce  

111 I/61 - smer Cífer  C 11,5/80 
MÚK s južným obchvatom 

112 Smer Biely Kostol  MZ 8,5/50 
Cyklistická trasa  v samostatnej trase  mimo  komunikácie 

113 II/504 -  smer Ružindol  C 9,5/70 obchvat Ružindola 
MZ 15,5/60 (extravilánová úprava) – využitie pre akcie 
v loklaite  Medziháj 
Jeden jazdný pruh využitý na cyklistickú trasu. 

114         III/050406 – smer Suchá nad Parnou  C 7,5/60 
MÚK križovatky so Západným prepojením 
Cyklistická trasa  vedená v dopravnom  priestore 
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Investície, ktoré v meste plánujú do roku 2030 budú predstavovať dobudovanie dopravných zariadení. 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nové komunikácie a dopravné zariadenia v súvislosti s novou 
komunikačnou sieťou mesta. Údaje sa týkajú siete zberných MK. V prehľade nie sú uvedené 
rekonštrukcie ciest a neriadené stykové križovatky. 
 
Nové komunikácie  a dopravné zariadenie na vybraných komunikáciách (cesty a zberné MK) sú uvedené 
v tabuľke 5/2 

 
Tab. 5/2 

Druh dopr. zariadenia lokalizácia Poznámka 
Vonkajší okruh – 
obchvat mesta  

Južný obchvat – C 22,5/80 
 
Juhozápadný obchvat – C 22,5/80 
Alt. MZ 19,5/80       
 
Severný obchvat        – C 22,5/80 
Západné prepojenie  – C 22,5/80 
                                     - MZ 8,5/50 
                                     - MZ 15,5/50 

Všetka križovatky na obchvate  sú navrhované ako  MÚK 
 

Stredný okruh Tamaškovičova ul. MZ 15,5/50  
nové prepojenie Zavarskej a Piešťanskej cesty, Veterná, 
Saleziánska, Hlúbika, Cukrová, Trstínska, Moyzesova 

-  MZ 8,5/50  
Bottu  

- MZ 12/50, 
Nové prepojenie Bottu a Kollárovej ul. 

-  MZ 8,5/50,) 
 
 

 

Vnútorný okruh Tamaškovičova, Sladovnícka, Hlboká, Rybníkova, 
Hospodárska a Dohnányho – MZ 15,5/50 

Nutnosť rozšírenia podjazdu pod železnicou 

Svetelne riadené  
križovatky  

Nitrianska - Priemyselná   
 

Okružné križovatky 
OK 

Nitrianska – Tamaškovičova 
 
Zelený kríčok  
 
 
 
Šrobárova 
 
Trstínska - Cukrová 
 
 
Spartakovská – Clementisa 
 
Lokalita Zátvor  
Lokalita Cukrovar 
Lokalita Trnava I, II 
Lokalita Kočišské 
Obytný súbor Parnas 
Obytný súbor Podolky 
 
Zavarská cesta  
 
Strojnícka ul. 

veľká okružná s bypassmi  
 
malá špirálovitá križovatka 
(križovanie 2pruhovej a 4-pruhovej komunikácie) 
 
 
veľká okružná – oválny tvar, 5 ramien 
 
Okružná križovatka s bypassmi  
  
 
malé okružné 
malé okružné 
malé okružné 
malé okružné 
malé okružné 
malé okružné 
 
vstupy do priemyselných areálov 
 
malá špirálovitá križovatka  
(križovanie 2pruhovej a 4-pruhovej komunikácie) 

ČSPH Lokalita Trnava I, II  
 

 

Verejné parkovacie 
garáže 

G01  -  lokalita parkoviska na Rybníkovej ul. 
G02  -  lokalita parkoviska pri železničnej stanici     
           (možnosť využitia linky MAD č. 5 do CMZ)  
G03  -  futbalový štadión Spartaka Trnava ( v súvislosti  
             s prestavbou štadióna zahrnúť aj    parkovaciu 
             garáž pre verejnosť navýšením poštu  
            s parkovacích miest nad rámec počtom 
            potrebného pre štadión).  
G04  - lokalita parkoviska pri amfiteátri, s možnosťou 
            parkovania pre zájazdové autobusy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
parkovacia garáž pre zájazdové autobusy 
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Hromadné garáže  
a viacpodlažné 
perkoviská 
pre odstavovanie 
vozidiel 

Na hlinách-  4 lokality pre umiestnenie hromadných 
garáží  a viacúrovňových parkovísk 
Sídlisko A. Kubinu – 1 lokalita   
Sídlisko Linčianska   - 3 lokality  
Sídlisko Hospodárska – 1 lokalita   
Sídlisko Prednádražie  - 3 lokality  
Hlboká ul. – 2 lokality 
Ul. Vl. Clementisa – 3 lokality 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zariadenia pre 
cyklistov- 
Požičovne 
a opravovne 
bicyklov 

Park Janka Kráľa pri železničnej stanici  
Bernolákov sad pri Zelenom kríčku 

 

Zariadenie pešej 
dopravy 

Rybníková ul.  Podchod na Rybníkovej ul. 

 
 
Konkrétne riešenia líniových stavieb bude potrebné spracovať v následných podrobnejších 
dokumentáciách.  
Požiadavky na ostatné druhy dopráv  bude potrebné podrobne dopracovať v rámci riešenia jednotlivých 
zón a objektov s konkrétnou lokalizáciou plôch. V súčasnosti sa v rámci PD  objektov rieši aj parkovanie 
a odstavovanie vozidiel, v súvislosti s návštevníkmi, resp. obyvateľmi.  Pre umiestnenie verejných 
parkovacích garáží boli v rámci GDP stanovené lokality,  prevažne v širšom centre. Doporučujeme tiež, 
aby sa v rámci výstavby objektov  budovali okrem parkovacích, ktoré súvisia s objektom  zároveň aj  
ďalšie parkovacie státia pre verejnosť.  
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6. ŠIRŠIE DOPRAVNÉ VZŤAHY 
 
 
Slovensko existuje ako samostatný štát od roku 1993. Jeho rozloha predstavuje 49035 km2.  Slovensko 
hraničí s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a Ukrajinou. Podľa posledného sčítania 
ľudu, domov a bytov v roku 2001 dosiahol počet trvale bývajúcich obyvateľov Slovenska hodnotu 5 379 
455. Slovensko sa nachádza v strede Európy a svojou rozlohou a počtom obyvateľov patrí medzi malé 
štáty. Od roku 1996 platí na Slovensku nové územno-správne členenie s delením na 8 krajov a 79 
okresov. Mesto Trnava sa  nachádza v Trnavskom kraji a je zároveň aj okresným mestom.  
Trnavský kraj je regiónom s bohatou históriou, duchovným i kultúrnym životom, s úrodnými nížinami a 
chránenými lesnými oblasťami, riekami, regiónom vzdelania. Rozprestiera sa v juhozápadnej časti 
republiky. Svojou rozlohou je druhým najmenším a počtom obyvateľov sa radí na posledné miesto v 
rámci krajov SR. Úrodné nížiny v Podunajskej oblasti strieda pohorie Malých Karpát, ktoré na severe 
ustupuje Záhorskej nížine. Hraničí s tromi štátmi - Rakúskom, Českou republikou a Maďarskom.  
Kultúrnym, hospodárskym a administratívnym centrom Trnavského kraja je starobylé mesto Trnava Je 
prvým slobodným kráľovským mestom na území Slovenska.  
V roku 2001 dosiahol  Trnavský kraj 551 003 obyvateľov. Z tohto objemu predstavoval okres Trnava 127 
125 obyvateľov a samotné mesto Trnava70 286 obyvateľov.   
Situovanie okresu a mesta v rámci Trnavského kraja je na obr. 6/1 

 
                                                     Obr 6/1 

 
 
 

Mesto Trnava leží na kraji Západoslovenskej nížiny vo vzdialenosti asi 50 km od Bratislavy, 
hlavného mesta SR. 
Mesto má dobré a rýchle napojenie na letisko M. R. Štefánika v Bratislave a má krátku dostupnosť na 
hranice s tromi štátmi Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou. 
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Mestom prechádza diaľnica a hlavný železničný koridor spájajúci západ a východ SR. Vzdialenosť k 
významnému európskemu mestu Viedeň je 95 km. 
Mesto Trnava zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu. Stredoeurópsky 
región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň 
Trnavský región a jeho jadrové územie mesto Trnava leží na jednej z hlavných urbanizačných osí 
Slovenska: sever – juh, ktorý je tvorený považským pásovým osídlením od Žiliny smerom na Bratislavu. 
Túto hlavnú urbanizačnú os križuje os vedľajšia, ktorá je jednou z dôležitých spojníc Slovenska s 
Moravou (Českou republikou). Miestom stretávania týchto dvoch urbanizačných osí je mesto Trnava a 
jeho záujmové územie. 
Mesto Trnava je sídlom okresu a kraja a z hľadiska cestnej a železničnej dopravy má veľmi výhodnú 
polohu. Nemá síce priamu väzbu na leteckú a vodnú dopravu, ale dostupnosť letiska vo Viedni je 95 km 
(75 min.), v Bratislave je 50 km (40 min.) a v Piešťanoch 35 km (20 min.). Na severovýchodnom okraji 
mesta je prevádzkované agroletisko. 
Z hľadiska regionálnych väzieb existujú silné väzby Trnavy ako okresného mesta a okolitých obcí, pre 
ktoré tvorí Trnava  hospodárske a spoločenské zázemie. 
Z dopravného hľadiska sa Trnava  nachádza priamo na európskom  dopravnom koridore  v 1-hodinovej 
dostupnosti od hlavného mesta. Základné princípy riešenia nadradenej a regionálnej dopravnej 
infraštruktúry stanovuje  ÚPN VÚC Trnavského kraja Žilinského kraja so zvláštnym zreteľom na trasy 
nadradenej dopravnej infraštruktúry medzinárodného významu.  
Trnava tvorí dôležitú križovatku nielen vnútroštátnej cestnej siete, ale aj ciest európskeho významu. Cez 
mesto prechádzajú dôležité dopravné trasy – cesta  I/51, ktorá prechádza z Českej republiky na južné 
Slovensko, známa tiež ako Via Bohemica, ktorá zároveň napája mesto na úsek diaľnice D1- Bratislava - 
Žilina a cesta č. I/61 z Bratislavy na Považie, súbežná s diaľnicou D1. 
 
Trasy cestnej a diaľničnej dopravy: 
- Diaľnica D 1, ktorá je súčasťou transeurópskych dopravných koridorov, 
- Cesta I/51 a cesta I/61 
Trasa železničnej dopravy: 
- Železničná trať č.120 ako súčasť transeurópskeho železničného koridoru s modernizáciou  na 
       traťovú rýchlosť V = 160 km/hod. 
Trasy cyklistickej dopravy: 
- Regionálne cyklotrasy 2203 Trnava - Malženice, 2204 Trnava – Majdán, 5206 Šúrovce – Častá,  
 
Dopravná situácia v Trnave je závislá na mnohých faktoroch, z ktorých najdôležitejšie sú: 
• Geografická poloha mesta iba čiastočne limituje možnosti rozvinutia dopravných sietí. Trnava  leží 

uprostred Trnavskej tabule na križovatke hlavných dopravných osi – D1 Východ – západ a R1, I/51 
juh – sever. 

•  Napojenie na ostatnú dopravnú sieť ovplyvňuje rozloženie dopravných pohybov po komunikačnej 
sieti mesta.  Špecifikom Trnavy je 14 príjazdových komunikácií, stretávajúcich sa v centre mesta. 

 
V rámci GDP je navrhovaná  dopravná koncepcia, ktorá vo svojom cieľovom horizonte uvažuje 
s vybudovaním okružného dopravného systému, ktorý umožní odľahčenie centra. V súčasnosti hlavná 
dopravná os – cesta I/51, ktorá čiastočne vedie stredom mesta bude vymiestnená na severo - východný  
okraj mesta a umožní dopravne riešiť uvoľnenú komunikáciu – Rybničnú ul. ako komunikáciu zberno - 
obslužnú s prvkami ukľudnenia dopravy. 
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7. STRATEGICKÉ ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE 
 
 
7. 1.  SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO. PROSTREDIA OVPLYVNENÝ CESTNOU 
DOPRAVOU 
 
Trnava tvorí dôležitú križovatku nielen vnútroštátnej cestnej siete, ale aj ciest európskeho významu. Cez 
mesto prechádzajú dôležité dopravné trasy – cesta I/51 a cesta I/61, z toho dôvodu je mesto zaťažené 
tranzitnou dopravou, diaľkovou autobusovou hromadnou dopravou, prímestskou dopravou a 
individuálnou dopravou. Hlavným problémom je, že mesto nemá vybudovaný systém mimo mestských 
komunikácií, ktorý by rýchlo a bezkolízne odklonil tranzitnú dopravu z centra. Z hľadiska zlého riešenia 
tranzitných smerov, z ktorých mnohé vedú cez stred mesta dochádza v poslednom období k neúmernému 
zaťaženiu hlavných mestských komunikácií, najmä na Hospodárskej ulici, Sladovníckej ulici, Hlbokej 
ulici, Rybníkovej ulici a Tamaškovičovej ulici. K zaťaženiu prispieva aj individuálna automobilová 
doprava, ktorá sa na uvedených komunikáciách stretá s tranzitnou dopravou. Jej nárast spôsobuje celkové 
spomalenie dopravy na komunikáciách a predlžuje čakacie doby na frekventovaných križovatkách, čo má 
nepriaznivý dopad na životné prostredie.  
Nárast intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovania celoplošnej zaťaženosti komunikácií, čo sa 
prejavuje vo zvyšovaní imisnej a hlukovej záťaže, bezpečnosti dopravy a ohrozeniu chodcov a cyklistov 
a vo vzniku stresových situácií. S narušením plynulosti cestnej premávky a kumuláciou vozidiel 
v nepriepustných bodoch súvisí väčšia spotreba pohonných hmôt, spomalenie dopravy a strata času. 
V blízkej budúcnosti možno očakávať ďalšie zvyšovanie dopravnej záťaže, a tým aj zhoršovania 
životného prostredia obyvateľov.  
 
ZNEČISTENIE OVZDUŠIA CESTNOU DOPRAVOU 
 
Nárast intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií a množstva 
emisií z výfukových plynov, sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje ovzdušie v dýchacej zóne 
človeka pri obmedzených rozptylových podmienkach v dôsledku mestskej zástavby.  
V súčasnosti sú rozhodujúcimi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia v mestách emisie z automobilov 
v dôsledku vysokého podielu dieselových motorov a nevyhovujúceho technického stavu vozidiel. K nim 
sa ešte pridáva resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest zapríčinená nedostatočným čistením ulíc, 
najmä počas zimných mesiacov a nedostatočným čistením vozidiel, ale aj suspenzia tuhých častíc z 
dopravy vznikajúca oderom pneumatík o povrch ciest a manipuláciou so sypkými materiálmi. 
Hlavnými škodlivinami z automobilovej dopravy sú oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOX), oxidy síry 
(SOX), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), tuhé emisie, olovo a ďalšie zlúčeniny. Emisie, ktoré 
produkuje doprava, závisia hlavne od jej intenzity, zloženia dopravného prúdu, technického stavu 
vozidiel, režimu dopravy, rýchlosti vozidiel a od klimatických faktorov.  
 
Popis znečisťujúcich látok a ich pôsobenie 
Polietavý prach predstavuje častice rôznej veľkosti voľne rozptýlené v ovzduší, pochádzajúce z rôznych 
technologických procesov. Uvoľňujú sa najmä pri spaľovaní tuhých látok a sú obsiahnuté vo výfukových 
plynoch motorových vozidiel. Do ovzdušia sa však dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom 
povrchu (sekundárna prašnosť). Vplyv na zdravie ľudí závisí od veľkosti častíc a koncentrácie. Prachové 
partikuly rozptýlené v ovzduší sú rôzneho chemického zloženia, ktoré závisí nielen od priemyselných 
exhalátov, dopravy, ale aj od klimatických podmienok. Polietavý prach pôsobí ako nosič iných polutantov 
anorganického, alebo organického pôvodu z ovzdušia. Význam majú hlavne častice menšie ako 10 µm 
(PM10), ktoré sa dostávajú až do dolných dýchacích ciest. Partikuly s rozmerom pod 2,5 µm (PM2,5) môžu 
prestupovať do pľúcnych alveol a usadzujú sa v pľúcach alebo prenikajú do krvného obehu. Väčšie 
častice nad 10 µm môžu spôsobovať podráždenie horných dýchacích ciest sprevádzané kašľom 
s kýchaním a dráždenie očných spojiviek. Závery zdravotných výskumov ukazujú súvislosť medzi 
krátkodobým pôsobením prašnosti v ovzduší a nepriaznivými vplyvmi na zdravie ľudí. V lokalitách s  
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vysokým a dlhodobým pôsobením zvýšených koncentrácií drobných prachových častíc v ovzduší sa 
pozoruje nárast počtu hospitalizovaných osôb s chronickými dýchacími problémami, zápalmi  
nosohltana, nárastom chrípkových ochorení, zvýšeným výskytom astmy, zhoršovaním činnosti pľúc, 
rozvojom alergií a zvýšenou úmrtnosťou obyvateľov na ochorenia dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. Je 
možné, že dlhodobé pôsobenie prachu v ovzduší môže vplývať na skracovanie dĺžky života asi o 2 až 3 
roky.  
  
Emisie síry z dopravy vznikajú hlavne pri spaľovaní nafty v nákladných vozidlách, traktoroch, 
lokomotívach a stavebných strojoch. Množstvo SO2 emitovaného z výfukov motorových vozidiel je rôzne 
v závislosti na použitom palive. Síra obsiahnutá v palive sa dostáva do atmosféry vo forme SO2, ktorý v 
dôsledku reakcie s atmosférickou vlhkosťou vedie ku vzniku tzv. kyslých dažďov. Ohrozené je nielen 
životné  prostredie, ale aj zdravie ľudí. Samotný SO2 je pre človeka toxický, pričom pôsobí na tkanivá v 
ústnej dutine, v nose a pľúcach. Navyše jeho vdychovanie spôsobuje zužovanie priedušiek. 
 
Ku vzniku oxidov dusíka dochádza vždy pri zohriatí vzduchu, ktoré nastáva pri spaľovaní palív. Jeho 
množstvo závisí na teplote procesu (čím teplota vyššia, tým vyššia tvorba). Ich najvýznamnejšou zložkou 
sú NO2 a NO, ktorý je však nestály a mení sa na NO2. Až 50% NO2 pochádza z automobilovej dopravy, 
významným zdrojom je spaľovanie zemného plynu. Oxidy dusíka prispievajú k tvorbe skleníkových 
plynov. Emisie NOx je možné výrazne znížiť použitím trojcestných katalyzátorov vo vozidlách, ktoré 
menia NOx na dusík.  
NO2 je dráždivý plyn, ktorý pôsobí na dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie. Na jeho vyššie 
koncentrácie v ovzduší sú najcitlivejší najmä astmatici a osoby s primárnym ochorením dýchacej sústavy. 
Vyššie hladiny NO2 spôsobujú väčšiu vnímavosť na bakteriálne a vírusové infekcie pľúc. U detí dlhodobo 
vystavených účinkom NO2 sa prejavuje nárast nepriaznivých dýchacích príznakov, ktoré môžu viesť až k  
zhoršeniu funkcie pľúc.  
 
Oxid uhoľnatý je toxický plyn, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní a je súčasťou výfukových 
plynov motorových vozidiel. Vzniká v dôsledku nedokonalého spaľovania, pri ktorom uhlík obsiahnutý v 
palive len čiastočne oxiduje. Hoci katalyzátory sú schopné emisie CO znížiť, ich účinok je však malý 
počas studeného chodu motora a nízkych otáčkach. Pri dokonalom spaľovaní dochádza v motore k tvorbe 
CO2, ktorý je najdôležitejší tzv. skleníkový plyn spôsobujúci klimatické zmeny. Organizmus však dokáže 
tolerovať jeho pomerne vysoké koncentrácie bez príznakov zdravotného poškodenia. Na CO sú 
najcitlivejšie tehotné ženy a ich plody, ďalej malé deti, osoby s ochoreniami srdcovo-cievneho aparátu a 
staré osoby. Citlivé osoby by sa mali vyvarovať aktívneho fajčenia, dlhodobého pobytu v zafajčených 
priestoroch a miestach s vysokou koncentráciou splodín z cestnej dopravy. 
 
Smog vyjadruje situáciu, pri ktorej znečistenie ovzdušia je také vysoké, že je viditeľné vo forme oparu 
nad mestom. V závislosti na vývoji počasia môže takáto situácia trvať aj niekoľko dní. Existuje zimný a 
letný smog. Tak zimný, ako aj letný smog, sa objavujú počas období stabilného počasia, pri ktorom 
nedochádza k rozptyľovaniu a riedeniu znečisteného ovzdušia čistým vzduchom. Letný smog je vždy 
sprevádzaný horúcim slnečným počasím, pri ktorom slnečné žiarenie pôsobí na vzdušné emisie (NOx a 
VOCs), z ktorých sa vytvára ozón. Zimný smog zvyčajne vzniká pri teplotnej inverzii, pri ktorej leží 
vrstva chladného vzduchu nad teplým vzduchom, čo spôsobuje udržiavanie teplejšieho znečisteného 
vzduchu pri zemi. Počas obdobia výskytu smogu dosahujú koncentrácie škodlivín vo vzduchu až 10-
násobok normálnych hodnôt a spôsobujú vážne zdravotné problémy. Zimný smog sa spája s viacerými 
zdravotnými problémami, napr. nárastom dennej úmrtnosti, počtom hospitalizovaných osôb, nárastom 
dýchacích ochorení a prípadov práceneschopnosti.  
 
Benzén patrí medzi tzv. rakovinotvorné, resp. pravdepodobne rakovinotvorné látky, produkované 
motorovými vozidlami Vdychovanie benzénu pri akejkoľvek koncentrácii v ovzduší spôsobuje vznik 
rakoviny. Ku vdychovaniu benzénu u ľudí dochádza hlavne pri čerpaní pohonných hmôt.  
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Podľa databázy NEIS 2006 Obvodného úradu životného prostredia Trnava, v ktorej sú spracované údaje 
o vypustených znečisťujúcich látkach do ovzdušia v roku 2006 za okres Trnava, na území mesta Trnava 
je evidovaných 168 veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z týchto zdrojov,  bolo v roku 
2006 emitovaných do ovzdušia 40,23 t tuhých znečisťujúcich  látok (TZL). 
 
Najväčší problém v súčasnosti predstavuje znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami PM10, kde 
k prekračovaniu limitnej hodnoty dochádza najmä v zimnom období používaním posypového materiálu, 
ktorý neskôr zostáva na ceste až do skončenia zimnej sezóny. Ak sneženie vystrieda suché obdobie, 
intenzívna doprava rozviruje tento materiál a znova dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt. Častým 
javom je aj návrat k vykurovaniu tuhým palivom, a tým aj k zvýšeniu koncentrácie PM10 v ovzduší.  
Limitná hodnota pre 24-hodinovú priemernú koncentráciu 50 µg.m-3 v roku 2005 bola prekročená 112-
krát, kde povolený počet prekročení  limitnej hodnoty 35-krát bol prekročený už 23. 03. 2005. V roku 
2006 limitná hodnota pre 24-hodinovú priemernú koncentráciu 50 µg.m-3 bola prekročená 71-krát, čo je 
o 41x menej ako v roku 2005 a povolený počet prekročení limitnej hodnoty 35-krát bol prekročený už 18. 
03. 2006. Pri tridsiatom prekročení limitnej hodnoty je KÚŽP Trnava povinný pristúpiť k realizácií 
opatrení, ktoré obsahuje Akčný plán na zlepšenie kvality ovzdušia. 
Železničná doprava v elektrickej trakcii sa všeobecne považuje za ekologickejšiu – čistejšiu ako je cestná 
doprava, nakoľko je producentom neporovnateľne nižších koncentrácií znečisťujúcich látok. Možné 
zvýšenie prašnosti z obrusovania kolies a koľajníc sa dá eliminovať, najmä brúsením povrchu koľajníc 
v prípade vlnkovitosti hláv. V bezprostrednej blízkosti trate môže dochádzať aj k víreniu prachu 
spôsobenému veľkou rýchlosťou prechádzajúcich vlakových súprav. Z hľadiska znečisťovania ovzdušia 
je predpoklad jeho dosahu 50 až 70 m. Šíreniu prachových častíc do širšieho okolia trate bránia rôzne 
opatrenia, ako napr. vegetačné úpravy blízkeho okolia trate.  
 
Popri doprave ďalšími zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia v Trnave sú minerálny prach zo stavenísk, 
ale aj veterná erózia z neupravených mestských priestorov a skládok sypkých materiálov. Vzhľadom na 
nárast cien zemného plynu začal návrat k používaniu tuhých palív, pričom sa očakáva sa, že tento zdroj 
bude v najbližších rokoch významne narastať. Nesmieme však zabudnúť na malé a stredné lokálne 
priemyselné zdroje, ktoré sú obvykle koncentrované v priemyselných zónach miest. 
 
ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATE ĽSTVA 
 
Znečistenie životného prostredia sa podpisuje na vzniku astmy, problémoch s dýchacím  systémom, 
zníženou funkciou pľúc, ale aj na srdcových chorobách alebo predčasných pôrodoch.  
Emisie z dopravy (hlavne zvýšené koncentrácie tuhých častíc, SO2 a ozónu) patria medzi najdôležitejšie 
príčiny vzniku týchto ochorení. Tiež bolo pozorované, že zvýšené koncentrácie ozónu a NO2 zvyšujú 
citlivosť alergikov na prítomnosť peľových častíc vo vzduchu. Škodlivé látky sa do ľudského organizmu 
môžu dostať buď vdýchnutím, požitím alebo absorpciou cez pokožku. Vdychovanie je najdôležitejšou 
cestou, pri ktorej škodliviny prenikajú hlboko do pľúc a poškodzujú pľúcne bunky. Ľudský organizmus 
má proti niektorým škodlivinám vybudované obranné funkcie, napr. pľúca sú schopné niektoré látky 
vlastným mechanizmom odstrániť. Väčšie častice sa zachytávajú v nose a membránach, menšie však 
postupujú hlboko do pľúc. Dnes je stále viac odborníkov presvedčených, že práve tieto malé častice sú 
najviac zodpovedné za vážne poškodenie zdravia. V prípade iných škodlivín ako je napr. ozón, 
organizmus nemá žiaden mechanizmus (na rozdiel od tuhých častíc) na zabránenie jeho vstupu do pľúc.  
 
Hluk vznikajúci pri prevádzke motorových vozidiel je škodlivinou, ktorej význam nie je u nás celkom 
docenený. Ukazuje sa, že vysoká úroveň hluku v blízkosti ciest má za následok predovšetkým poruchy 
spánku, výskyt depresií, vyšší krvný tlak a ovplyvňuje aj správanie osôb. U detí, zo škôl nachádzajúcich 
sa v blízkosti rušných komunikácií, sa pozorovalo zníženie koncentrácie. Hluk má podľa odborníkov za 
následok asi 2 % infarktov srdca, ktorým by bolo možné zabrániť, ak by hladina hluku klesla pod 65 dB. 
Úroveň nad 75 dB je neprijateľne vysoká, nakoľko pri dlhšom vystavení takémuto hluku môže u človeka 
dôjsť až k poruche sluchu.  
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Porovnanie úmrtnosti podľa príčiny smrti v roku 2006 v SR, Trnavskom kraji a okrese Trnava znázorňuje 
nasledujúca tabuľka 7/1. 

Tab. 7/1 
Zomrelí 

Spolu z toho muži z toho ženy Ochorenie 
SR VÚC 

TT 
Okres 

TT 
SR VÚC 

TT 
Okres 

TT 
SR VÚC 

TT 
Okres 

TT 
Nádory 11732 1321 291 6815 779 173 4917 542 118 
Choroby krvi  
a krvotvorných orgánov 

63 5 1 27 2 - 36 3 1 

Choroby obehovej sústavy 29297 2972 545 13538 1361 252 15759 1611 293 
Choroby dýchacej sústavy 2961 335 88 1678 188 56 1283 147 32 
Choroby tráviacej sústavy 2869 325 77 1802 205 51 1067 120 26 

3062 345 65 2454 260 46 608 85 19 Vonkajšie príčiny úmrtia; 
z toho: Dopravné nehody 821 91 13 648 73 9 173 18 4 
Zdroj :Stav a pohyb obyvateľstva SR, ŠÚ SR, 2007 

 
HLUK 
 
Ochrana obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami hluku je zakotvená v zákone NR SR č. 2/2005 Z.z. o 
posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a požiadavky na ochranu 
zdravia pred rizikom z vystavenia hluku a mechanickému kmitaniu a otrasom sú stanovené vyhláškou č. 
549/2007 Z.z. ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách určujúcich veličín hluku, infrazvuku a 
vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.  
 
Na posudzovanie a kontrolu hluku vo vonkajšom prostredí sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových 
indikátorov pre deň, večer a noc. Rozhodujúce sú ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z.z., kde sa uvádzajú 
nasledujúce skutočnosti:  

- určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku 
LAeq  

- posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou, v prípade predikcie 
hluku je to predpokladaná hodnota určujúcej veličiny vrátane príslušnej neistoty, 

- prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú uvedené v tab. pre 
príslušné kategórie územia, referenčné časové intervaly a zdroje hluku, 

- ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné 
hodnoty podľa tab. pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným narastaním dopravy nie 
je možné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami bez podstatného 
narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť 
prípustné hodnoty hluku najviac o 5 dB a pre kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí uvádza tab. 7/2 
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                                  Tab.7/2  
Prípustné hodnoty  [dB] 

Hluk z dopravy 
Letecká doprava 
 

Kate- 
gória 
úze-
mia 

Opis chráneného územia 
alebo vonkajšieho 

priestoru 
 

Ref. 
časový 
interval 

Pozemná 
a vodná 

dopravab) c) 
LAeq,p 

Železničné 
dráhy c) 

LAeq,p LAeq,p LASmax,p 

Hluk 
z iných 
zdrojov 

LAeq,p 

 

deň 45 45 50 - 45 

večer 45 45 50 - 45 I. 
Územie s osobitnou ochranou 
pred hlukom, napr. kúpeľné 
miesta, kúpeľné a liečebné areály 

noc 40 40 40 60 40 

deň 50 50 55 - 50 

večer 50 50 55 - 50 II. 

Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených 
miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, 
d) rekreačné územie 

noc 45 45 45 65 45 

deň 60 60 60 - 50 

večer 60 60 60 - 50 III. 

Územie ako v kategórii II 
v okolí diaľnic, ciest I. 
a II. triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou 
dopravou, železničných dráh a 
letísk, mestské centrá  noc 50 55 50 75 45 

deň 70 70 70 - 70 

večer 70 70 70 - 70 IV. 

Územie bez obytnej funkcie a 
bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály 
závodov noc 70 70 70 95 70 

Poznámky k tabuľke: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén.b)  Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách 
vrátane električkovej dopravy. 
c)  Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené 
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d)  Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania 

 
Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota. 
Referenčný časový interval je:  
− pre deň od 600 do 1800 h (12 hod), 
− pre večer od 1800 do 2200 h (4 hod), 
− pre noc od 2200 do 600 h (8 hod).  
 
Zdrojom hluku v meste Trnava sú okrem výrobných procesov v priemysle a stavebnej výrobe 
predovšetkým doprava. Veľmi výrazný hluk v meste zapríčiňuje železnica (80 – 82 dB(A). Ide najmä o 
železničnú trať Bratislava – Trnava – Žilina, ktorá priamo pretína mesto a zbiehajú sa sem trate Trnava – 
Kúty a Trnava – Sereď. 
Automobilová doprava vytvára v Trnave ekvivalentné hladiny hluku v rozmedzí 62 – 74 dB(A) – údaj 
z roku 2000 – a tento údaj stále narastá vzhľadom na rastúcu intenzitu dopravnej záťaže. Najviac 
zaťažené komunikácie sú Dohnányho, Nitrianska, Rybníková, Hospodárska, Hlboká, Tamaškovičova, 
Špačinská, Bučianska cesta. 
 
Najväčší podiel na znížení hlučnosti z cestnej dopravy bude mať vonkajší obchvat mesta, ktorý prevezme 
tranzitnú nákladnú a osobnú dopravu, ako aj nákladnú dopravu – prepravu tovarov a výrobkov z 
priemyselných zón, ktoré budú na vonkajší obchvat napojené. 
 
BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽSTVA 
 

V poslednom čase s nárastom automobilizácie a kvality vozového parku významne rastie počet 
osôb zranených alebo dokonca usmrtených pri dopravných nehodách, a to nielen samotných vodičov, ale 
aj peších účastníkov cestnej dopravy a cyklistov. 
Najčastejšími príčinami  dopravných nehôd sú: 
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- nesprávny spôsob jazdy, 
- porušenie základných povinností, 
- nedanie prednosti v jazde, 
- neprimeraná rýchlosť, 
- dopravné nehody nezavinené vodičom. 
 
Dopravné nehody (DN) zavinené nesprávnym predchádzaním predstavujú len malé % z príčin 
dopravných nehôd, ale vo väčšine prípadov majú tragické následky, pri ktorých dochádza k smrteľným 
zraneniam účastníkov zrážok. Iba nepatrná časť je zapríčinená technickou závadou vozidla. 
 
V tabuľke 7/3 je uvedený prehľad opakujúcich sa kritických nehodových lokalít (KNL) na ceste I/51 
v roku 2006: 

Tab. 7/3 
Poradie 

závažnosti 
Číslo 
cesty 

Nehodový úsek 
od-do (km) Miesto KNL Počet DN/rok Hosp. straty z následkov DN 

(tis. Sk/rok) 
6. I/51 126,550 – 127,050 Trnava 26 28 693 
14. I/51 127,100 – 127,600 Trnava 19 5 109 
17. I/51 127,700 – 128,200 Trnava 19 3 974 
18. I/51 126,000 – 126,500 Trnava 19 3 275 
22. I/51 128,700 – 129,200 Trnava 10 1 979 

Zdroj: SSC 

 
V nasledujúcom tabuľkovom prehľade v tab. 7/4 je uvedený prehľad príčin dopravných nehôd na 
opakujúcich sa KNL na ceste I/51 v roku 2006: 

Tab. 7/4 
Poradie 

závažnosti 
cesty I/51 

Príčiny DN (%) 

Nehodový 
úsek 

od-do (km) 

DN 
nezavinené 

vodičom 

Neprimeraná 
rýchlosť 

Nesprávne 
predchádzanie 

Nedanie 
prednosti v 

jazde 

Technick
á závada 
vozidla 

Nesprávny 
spôsob 
jazdy 

Porušenie 
základných 
povinností 

Počet DN 
na KNL 
celkom 

6. 

126,550 – 
127,050 

1 (0,04) 3 (0,12) - 3 (0,12) - 8 (0,31) 11 (0,42) 26 (1,00) 

14. 

127,100 – 
127,600 

- 1 (0,05) - 3 (0,16) - 11 (0,58) 4 (0,21) 19 (1,00) 

17. 

127,700 – 
128,200 

2 (0,11) 2 (0,11) - 2 (0,11) - 9 (0,47) 4 (0,21) 19 (1,00) 

18. 

126,000 – 
126,500 

- - 1 (0,05) 1 (0,05) - 9 (0,47) 8 (0,42) 19 (1,00) 

22. 

128,700 – 
129,200 

- 1 (0,10) - 2 (0,20) 1 (0,10) 3 (0,30) 3 (0,30) 10 (1,00) 

SPOLU 3 (3,23) 7 (7,53) 1 (1,08) 11 (11,82) 1 (1,08) 40 (43,00) 30 (32,26) 93 (1,00) 

Zdroj: SSC 

 
Väčšina týchto nehôd je klasifikovaná ako nesprávny spôsob jazdy a porušenie základných povinností, t.j. 
zlyhanie ľudského činiteľa a vina na dopravnej nehode je pripisovaná vodičovi. Pri podrobnej analýze 
a zisťovaní  existujúceho stavu priamo na mieste nehodovej lokality sa často ukáže, že v mnohých 
prípadoch prvotnou príčinou, ktorá prispela k vzniku dopravnej nehody, je : 
 



 
GENERÁLNY DOPRAVNÝ PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              103    

− vysoká intenzita dopravy prekračujúca prípustnú intenzitu komunikácie, 
− nedostatky na komunikácii dopravno-organizačného alebo stavebno-technického charakteru.  
 
STRES Z DOPRAVY 
 
Obyvateľstvo bývajúce v blízkosti nadmerne zaťažených komunikácií vníma rušivo časté prejazdy 
nákladných a osobných automobilov, s ktorými sú nevyhnutne spojené najmä hluk a prašnosť, ktoré 
pôsobia negatívne na ľudský organizmus. Dlhodobé expozície obyvateľstva koncentráciám prekračujúcim 
hygienické limity vedú k stresovým situáciám a následne až k závažným ochoreniam. 
Negatívny stres je nadmerné, dlhotrvajúce zaťaženie organizmu, ktoré môže mať škodlivý účinok na 
duševné, fyzické a duchovné zdravie. Ak sa ponechá bez riešenia, môže vyvolať rôzne ochorenia. 
Odhaduje sa, že stres je najbežnejšou príčinou chorôb a neduhov, ktoré sú dôvodom vyhľadávania 
praktického lekára až v 80 % všetkých návštev pacientov. Stres je faktorom, ktorý sa čiastočne podieľa na  
pomerne málo závažných stavoch (bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, kožné prejavy, nespavosť, vredy), hrá 
však aj dôležitú rolu v hlavných príčinách úmrtia (pri rakovine, kardiovaskulárnych ochoreniach, 
respiračných chorobách, zraneniach pri nehodách, cirhóze pečene a samovražde). 
 
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 
 
Pre celé záujmové územie mesta platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 1. 
stupeň ochrany (všeobecná ochrana). V katastrálnom území mesta Trnava sa nachádzajú nasledovné 
chránené územia: 
- mestská pamiatková rezervácia (MPR) Trnava s vymedzeným ochranným pásmom, 
- chránený areál (CHA) Trnavské rybníky s vymedzeným ochranným pásmom, 
- navrhované chránené vtáčie územie (SKCHVU032) Trnavské rybníky, 
- chránené stromy v intraviláne mesta Trnava – lipy pri Kalvárii (2 ks Tilia platyphyllos). 
 
Podľa MÚSES (1997) boli v katastrálnom území mesta vyčlenené nasledovné prvky územného systému 
ekologickej stability: 
- RBc Trnavské rybníky, 
- RBk Trnávka, 
- RBk Parná. 
V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia MÚSES-u s predpokladaným ukončením v roku 2009. 
Zeleň je zložkou životného prostredia, ktorá je schopná výrazne zlepšovať aj iné časti životného 
prostredia (napr. ovzdušie pohlcovaním pachov, tuhých znečisťujúcich látok a pod.), preto význam zelene 
pri zvyšovaní kvality života je nepostrádateľný.  
 
 
7.2.  OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH Ú ČINKOV DOPRAVY 

  
      Cieľom opatrení je čo najväčšie zmiernenie, prípadne eliminácia negatívnych vplyvov výstavby 

a prevádzky komunikácie na jednotlivé zložky životného prostredia, prostredníctvom dostupných 
a technicky realizovateľných postupov. 

 Väčšina opatrení má charakter štandardných postupov, ktoré vyplývajú z potrieb zosúladenia danej 
činnosti s platnou legislatívou a zahŕňajú postupy : 

- na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami znečisteného ovzdušia, 
- na ochranu obyvateľstva pred hlukom,  
- na zabezpečenie vegetačných úprav, 
- na ochranu povrchových a podzemných vôd pred znečistením, 
- na ochranu chránených území, objektov a ochranných pásiem, 

 
     
    
      OPATRENIA NA OCHRANU OBYVATE ĽSTVA PRED NEPRIAZNIVÝMI Ú ČINKAMI 

ZNEČISTENÉHO OVZDUŠIA Z DOPRAVY  
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Vo vzťahu k ochrane ovzdušia musí byť prioritnou snahou znižovanie produkcie exhalátov 

z cestnej dopravy. Tento problém sa bude rieši presmerovaním tranzitnej dopravy na obchvaty, 
zlepšovaním priepustnosti dopravy, využívaním menej škodlivých pohonných hmôt a modernizáciou 
vozového parku. Mestská autobusová doprava, musí vychádzať z koncepcie nahrádzania dnes 
používaných autobusov s klasickými dieselovými motormi, vozidlami ekologickými. K znižovaniu 
emisnej záťaže prispeje aj postupné dobudovanie samostatných cyklistických chodníkov v Trnave 
(Kamenná cesta, Park J. Kráľa, Bernolákov sad, Spartakovská ulica, Vl. Clementisa, Starohájska ulica), 
ktoré sa zapájajú do siete cykloturistických ciest v rámci celého regiónu.  
 
V tabuľkovom prehľade v tab. 7/5 sú uvedené navrhované opatrenia v sektore dopravy a v oblasti 
verejnoprospešných služieb ktoré majú prispieť k zlepšenie kvality ovzdušia: 

Tab 7/5 

Opatrenie 
Povaha 
znečistenia 

Zodpovedná organizácia Časový rozsah 

Opatrenia v sektore dopravy 
Spracovanie Generelu dopravy  TZL Mesto Trnava 2007 – 2009  
Spracovanie Politiky mestskej hromadnej 
dopravy  

TZL Mesto Trnava  2010 

Odstraňovanie kolíznych úsekov v záujme 
zlepšovania priepustnosti dopravy  

TZL Mesto Trnava  2010 

Spracovanie Parkovacej politiky mesta TZL Mesto Trnava  2010 
Zmena palivovej základne autobusov MAD TZL Mesto Trnava 

SAD a.s., Trnava 
2010  

Zvýšenie kapacity komunikačnej siete  TZL Správcovia komunikácií  2010 
Rozšírenie siete cestičky pre cyklistov (park 
J. Kráľa, park A. Bernoláka, ulica 
Zelenečská, ulica T. Vansovej) 

TZL Mesto Trnava 2010 

Vybudovanie severného obchvatu I/51 
v kategórii S11, 5/80 s mimoúrovňovým 
križovaním s cestou II/504, II/506, I/61 

TZL Slovenská správa ciest 2010 

Rekonštrukcia cesty I/51Z na ulici 
Nitrianska – Tamaškovičova 

TZL Slovenská správa  
ciest 

2010 

Vybudovanie podchodu pre peších pod 
železničnou traťou na Sladovníckej ulici  

TZL Mesto Trnava 2010 

Rekonštrukcia cesty I/51 na ulici Rybníková 
– Zelený kríček – Trstínska 

TZL Slovenská správa ciest dlhodobé opatrenie  

Rekonštrukcia cesty I/51Z na ulici 
Hospodárska 

TZL Slovenská správa ciest dlhodobé opatrenie 

Vybudovanie južného obchvatu cesty I/61 
Bratislavská – Nitrianska v kategórii S11, 
5/80 

TZL Mesto Trnava dlhodobé opatrenie  

Dobudovanie severného obchvatu v úseku 
Trstínska – Modranská  

TZL Slovenská správa ciest dlhodobé opatrenie 

Dobudovanie severného a južného obchvatu 
I/51 a I/61 na štvorpruh vrátane 
dobudovania všetkých mimoúrovňových 
križovaní  

TZL Mesto Trnava a Slovenská 
správa ciest 

dlhodobé opatrenie  

Prepojenie Spartakovskej ulice s obchvatom 
a vybudovanie zariadení vybavenosti cestnej 
dopravy: areálov pre parkovanie a údržbu 
vozidiel autodopravcov v severnej a južnej 
časti mesta 

TZL Mesto Trnava dlhodobé opatrenie  

Dobudovanie peších zón a priestorov v meste 
v zmysle ÚPN mesta 

TZL Mesto Trnava dlhodobé opatrenie  

Vybudovanie komplexnej siete cyklistických 
trás v meste v zmysle návrhu ÚPN mesta  

TZL Mesto Trnava dlhodobé opatrenie  

Opatrenia v oblasti verejnoprospešných služieb 
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Opatrenie 
Povaha 
znečistenia 

Zodpovedná organizácia Časový rozsah 

Čistenie,  kropenie a údržba  miestnych 
komunikácií  

TZL Správa mestského majetku 
Trnava, 
.A.S.A.Trnava,s.r.o., Správa 
a údržba ciest  
 TTSK   

2007 – 2009 

Včasné odstraňovanie zimných posypov  
z komunikácií 
 

TZL Správa mestského majetku 
Trnava, 
.A.S.A.Trnava,s.r.o., Správa 
a údržba ciest  
 TTSK   

2007 – 2009 

Spracovanie informačného letáku  TZL Mesto Trnava  2007 - 2009 

Zdroj:  Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia  - územie mesta Trnavy 

 
 
OPATRENIA NA ELIMINÁCIU NEPRIAZNIVÝCH Ú ČINKOV HLUKU Z DOPRAVY 

 
Opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov znečistenia ovzdušia sú v priamej úmere 

s opatreniami na elimináciu nepriaznivých účinkov hluku z dopravy. Presmerovaním tranzitnej dopravy 
na obchvaty, odstránením kolíznych úsekov a zvýšením plynulosti dopravy, skvalitnením vozového 
parku, dobudovaním siete cyklistických chodníkov, dôjde k zníženiu hlukovej záťaže v obytnej zástavbe. 
Zároveň je však potrebné rešpektovať požiadavku dodržania limitných hladín hluku v zmysle vyhlášky č. 
549/2007 Z.z. ktorá ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách určujúcich veličín hluku, infrazvuku 
a vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 
 
OPATRENIA NA OCHRANU ZELENE A PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉ MU EKOLOGICKEJ 
STABILITY 

 
Opatrenia na ochranu prírody všeobecného charakteru: 

- výrub nelesnej krovitej a stromovej zelene uskutočniť výlučne v mimohniezdnom období, 
- minimalizovať zásah do brehových porastov, vyhnúť sa devastácii brehov,  
- po ukončení stavebných prác vykonať náhradné rekultivácie a výsadbu pôvodnej zelene v lokalitách, 

narušených výstavbou, rekonštruovať narušené brehové porasty,  
- vypracovať inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín, ktoré bude potrebné likvidovať a vo 

výške vyčíslenej spoločenskej hodnoty uskutočniť náhradnú výsadbu zelene na plochách určených 
príslušným orgánom ochrany prírody,   

 
Nové výsadby zelene vedľa komunikácie budú plniť významné funkcie :  

- hygienická funkcia – zachytávanie prachu a exhalátov 
- estetická funkcia – estetické stvárnenie územia stálozelenými a opadavými druhmi kríkov 

a stromov. 
Výsadbou drevín do zelených ostrovčekov sa vytvorí zelená bariéra medzi chodníkmi a komunikáciou. 
Významnú funkciu plní predovšetkým stromová zeleň na parkoviskách, kde v časoch letných horúčav 
vytvára zatienené parkovacie  miesta.   
   
  
 
 
 
 
 
 



 
GENERÁLNY DOPRAVNÝ PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              106    

 

8. DETAILY RIEŠENIA KOMUNIKA ČNEJ SIETE MESTA 
 
 
8.1.  VONKAJŠÍ OKRUH  
 
Vonkajší okruh mesta bude  tvorený jednotlivými úsekmi obchvatu mesta. Ako bolo popísané 
v predchádzajúcich kapitolách, úseky budú realizované postupne. Nosná časť obchvatu (mimo 
posledného úseku  cesta II/504 – Prednádražie ) je navrhovaná na sprevádzkovanie v etape rokov 2013 – 
2020. Ucelený okruh je plánované dobudovať do roku 2030. 
 
8.1. 1.  JUŽNÝ OBCHVAT  
 
Na južný obchvat bol v septembri 2007 spracovaný projekt a v súčasnosti sa na tento úsek komunikácie 
pripravuje územné rozhodnutie.  
Začiatok úseku je v MÚK  s cestou I/61 (Bratislavská) a koniec v MÚK s diaľničným privádzačom. Južný 
obchvat je navrhovaný v kategórii C 22,5/80. 
I.etapa – dok roku 2012 sa predpokladá vybudovať v kategórii C 11,5/80 a to v úseku po cestu 
III/0610017, s pokračovaním cez Mikovíniho ul.. Križovanie s cestou III/0610017 (Zelenečskou) je 
v začiatku riešené ako úrovňové, ale je potrebné v prvých rokoch II. etapy vybudovať MÚK. 
V priebehu 2 rokov  bude dobudovaný aj II. úsek spolu s doplnenou MÚK s privádzačom. 
V tomto období bude potrebné rekonštruovať Zelenečskú cestu, ktorá vzhľadom na zvýšený objem 
dopravy v súvislosti s aktivitami južne od mesta si vyžiada kategóriu C 9,5/70. 
 
SMEROVANIE  DOPRAVY VO VYBRANÝCH KRIŽOVATKÁCH 
 
Križovatka:  Bratislavská  - I/61 južný obchvat 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/1(rok 2030) 
                                                                                                                                         Tab. 8/1 
 
 
 

1- c I/61 smer Senec 
2- c I/61 južný obchvat 
3- Bratislavská cesta 

 
Návrh: 
Mimoúrovňová križovatka 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 1916 499 2415 20.66 
1-3 5236 1250 6486 19.27 

spolu 7152 1749 8901 19.65 
2-1 3395 715 4110 17.40 
2-3 7692 1191 8883 13.41 

spolu 11087 1906 12993 14.67 
3-1 5038 1112 6150 18.08 
3-2 6304 980 7284 13.45 

spolu 11342 2092 13434 15.57 

 

Zaťaženie križovatky 
35 328 voz/24h 
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Križovatka:   I/61 (južný obchvat)  - c.III/0610018 (Zelenečská cesta) 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/2(rok 2030) 
                                                                                                                                         Tab. 8/2 
 
 
 
 
 
 

1- c I/61 južný obchvat - smer Senec 
2- c I/61 južný obchvat - Piešťany 
3- Zelenečská cesta 
4- c III/0610018 

 
Návrh: 
Mimoúrovňová križovatka 
 
 

 
8. 1. 2.  JUHOVÝCHODNÝ OBCHVAT  
 
 
Juhovýchodný obchvat  bol sprevádzkovaný v už v 80-tych rokoch minulého storočia, ale svojim 
ukončením  na ceste I/61 neplnil  svoju funkciu. Dopravne bol málo vyťažený a hlavný dopravný smer na 
cestu I/51 musel prechádzať mestom. Hlavnou tepnou pre takýto tranzit sa stala Rybníková ul., a to 
predovšetkým pre nákladnú dopravu, ktorá bola dopravným značením usmerňovaná na túto trasu. Osobná 
doprava viac využívala prejazd cez Hospodársku ul.  Sprevádzkovaní závodu PSA začal byť používaný 
ako prístupová cesta do závodu . Napojenie je zabezpečené MÚK  a sústavou okružných križovatiek. 
V súčasnosti sa buduje severne od obchvatu Obchodno-logistické centrum Trnava I a II, ktoré bude 
napojené do uvedenej križovatky. Pre skapacitnenie OK na vstupe do areálu, bude križovatka doplnená 
bypassmi. Do výhľadu sa uvažuje s ďalším napojením areálu na cestu obchvat.  Riešenie je závislé od 
funkčného využitia územia. 
V prvej etape – do roku 2012 je potrebné, vzhľadom na veľký rozvoj územia zabezpečiť mimoúrovňové 
križovanie s cestou III/051031 (Zavarskou cestou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 7130 1367 8497 16.09 
1-3 0 0 0 0.00 
1-4 910 112 1022 10.96 

spolu 8040 1479 9519 15.54 
2-1 8132 1567 9699 16.16 
2-3 1874 221 2095 10.55 
2-4 692 137 829 16.53 

spolu 10698 1925 12623 15.25 
3-1 1871 222 2093 10.61 
3-2 2603 188 2791 6.74 
3-4 2362 97 2459 3.94 

spolu 6836 507 7343 6.90 
4-1 1084 117 1201 9.74 
4-2 635 136 771 17.64 
4-3 1844 74 1918 3.86 

spolu 3563 327 3890 8.41 

Zaťaženie križovatky 
33 375 voz/24h 



 
GENERÁLNY DOPRAVNÝ PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              108    

 
8. 1. 3.  SEVERNÝ OBCHVAT  
 
I. etapa severného obchvatu  bola  v čase spravovávania GDP v štádiu dokončenia a koncom roka 2008 sa 
predpokladá jej sprevádzkovanie.  Celý severný obchvat sa plánuje ukončiť v roku 2012. 
Obchvat umožní presmerovanie tranzitnej dopravy z Rybníkovej ul, čím pozitívne ovplyvní dopravnú 
situáciu na komunikácii, ale aj na dotknutých križovatkách . Po uvedení obchvatu do prevádzky bude 
možné začať s rekonštrukciou Rybníkovej ulice do podoby, aká je navrhovaná v ÚPN zóny Cukrovar. 
  
SMEROVANIE  DOPRAVY VO VYBRANÝCH KRIŽOVATKÁCH 
 
KrižovatkaI/51 (severný obchvat) – Chovateľská ul. 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/4 
                                                                                                                                                              Tab. 8/4 
 
 
 
 
 
 

1- c I/51 severný obchvat - smer Trstín 
2- c I/51 severný obchvat – smer Piešťany 
3- Chovateľská ul. 
4- streľnica 

 
 
Návrh: 
Mimoúrovňová križovatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 3398 2165 5563 38.92 
1-3 118 45 163 27.61 
1-4 352 0 352 0.00 

spolu 3868 2210 6078 36.36 
2-1 3154 2365 5519 42.85 
2-3 1626 696 2322 29.97 
2-4 304 0 304 0.00 

spolu 5084 3061 8145 37.58 
3-1 0 0 0 0.00 
3-2 1361 408 1769 23.06 
3-4 485 0 485 0.00 

spolu 1846 408 2254 18.10 
4-1 351 0 351 0.00 
4-2 253 0 253 0.00 
4-3 542 0 542 0.00 

spolu 1146 0 1146 0.00 

Zaťaženie križovatky 
17 623 voz/24h 



 
GENERÁLNY DOPRAVNÝ PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              109    

 
Križovatka I/51 (severný obchvat) – Trstínska cesta  
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/5 
                                                                                                                                                              Tab. 8/5 
 
 
 
 
 
 

1- západné prepojenie 
2- c I/51 severný obchvat - Piešťany 
3- c I/51 Trstínska  cesta  
4- Trstínska cesta 

 
 
Návrh: 
Mimoúrovňová križovatka 
 
 
 
8.1. 4 ZÁPADNÉ PREPOJENIE  

 
Táto investícia  má zabezpečiť trasu západného prepojenia priemyselného areálu Trnava – Juh s MČ 
Trnava západ pri rešpektovaní zastavaných území mesta, územného rozvoja mesta a priľahlých obcí, 
ochranných pásiem a chránených lokalít. Trnava a priľahlé obce zaznamenali v uplynulom období 
významný hospodársky rast najmä vďaka príchodu zahraničných investorov. Investičný rozvoj však so 
sebou priniesol aj nové problémy a to najmä nárast intenzity dopravy a negatívne javy s tým súvisiace ako 
dopravné zápchy, hluk, exhaláty, vibrácie a taktiež aj nedostatok bytov. Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja Trnavy zahŕňa aj návrh riešenia prepojenia západných častí Trnavy s južnými. V 
Trnave sa už rozbehli stavebné práce na výstavbe prvej etapy severného cestného obchvatu, zlú dopravnú 
situáciu v meste jeho dokončenie úplne nevyrieši. Odbremenenie preplnených cestných koridorov od 
tranzitujúcej kamiónovej i osobnej dopravy môže urobiť iba celistvý obchvat Trnavy. 
Západné prepojenie najmä v úseku miestnej zbernej komunikácie nebude primárne slúžiť tranzitnej 
doprave, aj keď táto sa úplne vylúčiť nedá. Jeho zmyslom je zabezpečiť hlavne kapacitné dopravné 
prepojenie západnej časti Trnavy a jeho rozvojových plôch (najmä obytných) s existujúcimi miestnymi 
komunikáciami a s napojením sa na štátne cesty zabezpečujúce dopravu pre mimomestské prepravy 
presahujúce hranice mesta. Toto je možné realizovať napríklad aj vhodným typom navrhovaných 
križovatiek. 
Pre tento účel bola v roku 2008 spracovaná technická štúdia , ktorej účelom bolo nájsť optimálnu trasu 
pre západné prepojenie v určenom koridore. TŠ rešpektovala existujúcu i plánovanú zástavbu, plánované 
investície, platnú ÚPD. 
Trasa je vedená prevážne cez poľnohospodársky využívanú pôdu, územie je rovinatého charakteru. 
Smerové a výškové vedenie cez priemyselný areál Trnava - juh je dané koridorom medzi existujúcimi 
halami a minimálneho zásahu do prevádzky jednotlivých subjektov v areáli. 
Začiatok úseku je v navrhovanej mimoúrovňovej križovatke v mieste začiatku severného obchvatu - 
budúcej cesty I/51. V smere staničenia následne križuje cestu III/5046 a cestu II/504. Trasa ďalej míňa 
objekty bývalého družstva na Modranskej ulici (c.II/504),prechádza cez plánovanú obytnú zónu Kamenný 
mlyn, dva razy križuje preloženú jednokoľajnú elektrifikovanú trať Trnava - Kúty a následne križujúc 
hlavnú trať ŽSR Bratislava - Trnava - Žilina prechádza cez priemyselný areál Trnava - juh. Po jeho 
preklenutí sa napája na Strojárenskú ulicu s vyústením do plánovanej okružnej križovatky Bratislavská - 
Strojárenská. 
 
 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 2599 271 2870 9.44 
1-3 1423 142 1565 9.07 
1-4 1984 781 2765 28.25 

spolu 6006 1194 7200 16.58 
2-1 2107 214 2321 9.22 
2-3 1398 2139 3537 60.47 
2-4 0 0 0 0.00 

spolu 3505 2353 5858 40.17 
3-1 1331 723 2054 35.20 
3-2 1269 2068 3337 61.97 
3-4 2870 1014 3884 26.11 

spolu 5470 3805 9275 41.02 
4-1 1440 97 1537 6.31 
4-2 0 0 0 0.00 
4-3 2646 879 3525 24.94 

spolu 4086 976 5062 19.28 

Zaťaženie križovatky 
27 395 voz/24h 
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SMEROVANIE  DOPRAVY VO VYBRANÝCH KRIŽOVATKÁCH 
 
 
 
Križovatka: západný obchvat – c. II/504 (Ružindolská) . 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/6 
                                                                                                                                                              Tab. 8/6 
 
 
 
 
 
 

1- II/504 
2- Ružindolská 
3- Západné prepojenie – smer sever 
4- Západné prepojenie – smer juh 

 
 
Návrh: 
Mimoúrovňová križovatka 
Alternatíva: Okružná špirálovitá križovatka  
 

 
 
 

Križovatka: západný obchvat – napojenie sídliska Prednádražie . 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/7 
                                                                                                                                                              Tab. 8/7 
 
 
 
 
 
 

1- II/504 
2- Ružindolská 
3- Západné prepojenie – smer sever 
4- Západné prepojenie – smer juh 

 
 
Návrh: 
Svetelne riadená križovatka 
Alternatíva: Malá okružná križovatka  
 

 
 
 
 
 
 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 2008 131 2139 6.12 
1-3 3123 297 3420 8.68 
1-4 1974 621 2595 23.93 

spolu 7105 1049 8154 12.86 
2-1 3081 133 3214 4.14 
2-3 0 0 0 0.00 
2-4 0 0 0 0.00 

spolu 3081 133 3214 4.14 
3-1 2944 304 3248 9.36 
3-2 0 0 0 0.00 
3-4 1218 328 1546 21.22 

spolu 4162 632 4794 13.18 
4-1 1900 615 2515 24.45 
4-2 0 0 0 0.00 
4-3 1673 569 2242 25.38 

spolu 3573 1184 4757 24.89 

Zaťaženie križovatky 
20 919 voz/24h 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 4925 1649 6574 25.08 
1-3 1671 365 2036 17.93 

spolu 6596 2014 8610 23.39 
2-1 4630 1542 6172 24.98 
2-3 1459 163 1622 10.05 

spolu 6089 1705 7794 21.88 
3-1 1671 314 1985 15.82 
3-2 2048 278 2326 11.95 

spolu 3719 592 4311 13.73 

 

Zaťaženie križovatky 
20 715 voz/24h 
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8.2.  STREDNÝ OKRUH  
 
Stredný okruh je navrhovaný v trase  
Tamačkovičova, Sladovnícka, Spartakovská, nové prepojenie Zavarskej a Piešťanskej cesty, Veterná, 
Salezíánska, Hlúbika, Cukrová, Ružindolská, Moyzesova, Bottu, navrhované prpojenie na Kollárovu ul. 
Má zabezpečiť prepojenie predovšetkým rozvojových východných a severných častí. Čiastočne využíva 
už existujúcu komunikačnú sieť. Nové úseky sú tvorené prevažne zbernými komunikáciami MZ 8,5/50. 
Križovatky navrhované vo väčšine ako malé okružné, čo zabezpečí plynulosť a primeranú rýchlosť na 
okruhu.   
 
 
SMEROVANIE  DOPRAVY VO VYBRANÝCH KRIŽOVATKÁCH 
 
Križovatka: Tamaškovičova – Nitrianska 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/8 
                                                                                                                                                              Tab. 8/8 
 
 
 
 
 
 

1- Tamaškovičova 
2- Nitrianska 
3- Sladovnícka 

 
 
Križovatka sa pripravuje k realizácii: 
Veľká okružná križovatka s bypassmi  
 

 
Križovatka: Spartakovská - Hlboká 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/9 
                                                                                                                                                              Tab. 8/9 
 
 
 
 
 
 

1- Kollárova 
2- Spartakovská 
3- Hlboká 
4- Sladovnícka 

 
 
Návrh: 
Svetelne riadená križovatka (veľký pohyb chodcov) 
Do výhľadu navrhujeme ponechať priestorovú rezervu  
pre veľkú okružnú špirálovitú križovatku 
 
 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 4145 1100 5245 20.97 
1-3 8837 870 9707 8.96 

spolu 12982 1970 14952 13.18 
2-1 4512 943 5455 17.29 
2-3 7693 512 8205 6.24 

spolu 12205 1455 13660 10.65 
3-1 8835 912 9747 9.36 
3-2 6135 466 6601 7.06 

spolu 14970 1378 16348 8.43 

 

Zaťaženie križovatky 
44 960 voz/24h 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 4052 215 4267 5.04 
1-3 2825 252 3077 8.19 
1-4 914 72 986 7.30 

spolu 7791 539 8330 6.47 
2-1 3651 199 3850 5.17 
2-3 615 22 637 3.45 
2-4 0 0 0 0.00 

spolu 4266 221 4487 4.93 
3-1 2476 266 2742 9.70 
3-2 4045 44 4089 1.08 
3-4 10065 674 10739 6.28 

spolu 16586 984 17570 5.60 
4-1 3849 98 3947 2.48 
4-2 0 0 0 0.00 
4-3 7824 614 8438 7.28 

spolu 11673 712 12385 5.75 

Zaťaženie križovatky 
42 772 voz/24h 
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Križovatka: T. Vansovej - Trstínska. 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/10 
                                                                                                                                                              Tab. 8/10 
 
 
 
 
 
 

1- Trstínska juh 
2- Trstínska sever 
3- Cukrová 
4- T. Vansovej 

 
 
 
 
 
Návrh podľa ÚPN zóny Cukrovar 
Malá okružná križovatka s bypassmi (podľa posúdenia bude kapacitne vyhovovať) 
 
Do výhľadu navrhujeme ponechať priestorovú rezervu  
pre veľkú okružnú špirálovitú križovatku 
 
Križovatka: Hospodárska - Kollárova 
 
V súčasnosti svetelne riadená križovatka. 
Do výhľadu navrhujeme ponechať priestorovú rezervu  
pre veľkú okružnú špirálovitú križovatku 
 
Križovatku je potrebné preriešiť samostatnou štúdiou v súvislosti s navrhovaným prepojení ul. 
Bottu a Kollárovej 
 
 
8. 3.  VNÚTORNÝ  OKRUH  
 
Vnútorný okruh je navrhovaný v trase  
Tamaškovičova, Sladovnícka, Hlboká, Rybníkova, Hospodárska a Dohnányho  
Je navrhovaný ako okruh okolo CMZ, ktorý dopravne obslúži územie širšieho centra a svojou kapacitou – 
4 pruhovými komunikáciami kategórie MZ 15,5/50 zabezpečí plynulosť cestnej  premávky.  Množstvo 
aktivít, ktoré sa sústreďujú do CMZ a jeho bezprostredného okolia si vyžaduje vytvoriť kapacitný okruh 
okolo centra. V dotyku vnútorným okruhom sú navrhnuté parking garáže. Prístup k nim bude rovnako 
vhodne zabezpečený z komunikácií vnútorného okruhu.  
Komunikácie sú navrhované ako zberné, ale ich funkcia bude aj obslužná. Okruh bude svojou funkciou 
v dopravnom systéme mesta špecifický. Bude vytvorený kapacitnými komunikáciami, ktoré ale nebudú 
umožňovať rýchlu jazdu. Predovšetkým Rybníkova a Hospodárska ul. budú vybavené prvkami 
skľudnenia, aby zabezpečovali bezpečný pohyb chodcom. Okruh bude obsluhovaný MAD, Samotná 
CMZ bude pre automobilovú dopravu neprejazdná a aj parkovanie sa bude  situovať na okrajoch. 
Obsluhu CMZ bude zabezpečovať MAD zo železničnej stanice do lokality Cukrovar. Linku navrhujeme 
ako bezplatnú, nakoľko jej využitie by bolo viazané na zaparkovanie vozidla v  parking garáži, za ktoré 
klient zaplatí.  

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 1528 896 2424 36.96 
1-3 60 8 68 11.76 
1-4 455 55 510 10.78 

spolu 2043 959 3002 31.95 
2-1 2657 1473 4130 35.67 
2-3 3757 97 3854 2.52 
2-4 1049 521 1570 33.18 

spolu 7463 2091 9554 21.89 
3-1 146 20 166 12.05 
3-2 3141 72 3213 2.24 
3-4 2646 38 2684 1.42 

spolu 5933 130 6063 2.14 
4-1 603 78 681 11.45 
4-2 1563 571 2134 26.76 
4-3 2142 38 2180 1.74 

spolu 4308 687 4995 13.75 

Zaťaženie križovatky 
23 614  voz/24h 

3 4 

2 

1 
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Existujúce križovatky na okruhu sú v súčasnosti väčšinou svetelne riadené.  V rámci ÚPN  sú križovatky 
riešené  v súvislosti s lokalitou  Cukrovar riešená ako okružné.  
PD zóny je už spracovaná na takom stupni, že bolo navrhnuté stavebno-technické riešenie križovatiek.  
Okrem križovatky Šrobárova doporučujeme riešenie okružných križovatiek ako špirálovitých, 
nakoľko majú menší počet kolíznych bodov a vyššiu priepustnosť.  
 
 
Križovatka: Šrobárova 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/11 
                                                                                                                                                                    Tab. 8/11 
 
 
 
 
Schéma 

križovatky: 

 

 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

 

  

Návrh podľa ÚPN zóny Cukrovar 
Veľká okružná križovatka atypického tvaru (podľa posúdenia, bude kapacitne vyhovovať) 
 
Križovatka: Zelený krí čok 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/12 
                                                                                                                                                              Tab. 8/12 
 
 
 
 
 
 

1- Hospodárska 
2- Trstínska 
3- Zelený kríčok 

 
 
 
 
Návrh podľa ÚPN zóny Cukrovar 
Okružná špirálovitá križovatka s bypassom v smere Hospodárska – Zelený kríčok 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 1770 856 2626 32.60 
1-3 116 6 122 4.92 
1-4 0 0 0 0.00 
1-5 2187 7 2194 0.32 

spolu 4073 869 4942 17.58 
2-1 2959 1312 4271 30.72 
2-3 447 190 637 29.83 
2-4 0 0 0 0.00 
2-5 0 0 0 0.00 

spolu 3406 1502 4908 30.60 
3-1 1446 161 1607 10.02 
3-2 7 7 14 50.00 
3-4 0 0 0 0.00 
3-5 1978 0 1978 0.00 

spolu 3431 168 3599 4.67 
4-1 5438 759 6197 12.25 
4-2 266 47 313 15.02 
4-3 3341 506 3847 13.15 
4-5 0 0 0 0.00 

spolu 9045 1312 10357 12.67 
5-1 2075   2075 0.00 
5-2 0 0 0 0.00 
5-3 1910 0 1910 0.00 
5-4 0 0 0 0.00 

spolu 3985 0 3985 0.00 

 

Zaťaženie križovatky 
27 791 voz/24h 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 4073 869 4942 17.58 
1-3 7646 1348 8994 14.99 

spolu 11719 2217 13936 15.91 
2-1 10694 2064 12758 16.18 
2-3 1224 168 1392 12.07 

spolu 11918 2232 14150 15.77 
3-1 0 0 0 0 
3-2 0 0 0 0 

spolu 4073 869 4942 17.58 

 

Zaťaženie križovatky 
28 086 voz/24h 

3 

2 

1 



 
GENERÁLNY DOPRAVNÝ PLÁN  MESTA TRNAVA – NÁVRH                                                                              114    

 
 
Križovatka: Bu čianska - Špačinská. 
 
Smerovanie dopravy v križovatke je v tabuľke 8/13 
                                                                                                                                                              Tab. 8/13 
 
 
 
 
 
 

1- Rybníkova 
2- Bučianska 
3- Hlboká 
4- Špačinskáj 

 
 
 
 
 
Návrh : 
Ponechanie svetelne riadenej križovatky 
Do výhľadu navrhujeme ponechať priestorovú rezervu  
pre veľkú okružnú špirálovitú križovatku 
 
Alternatíva : Mimoúrovňové vedenie smeru 1-2 zapustením do podjazdu 
 
 
Záverom je uvedená doporučená postupnosť výstavby v jednotlivých  dopravných stavieb, tak aby 
bola zabezpečená únosná dopravná situácia  v meste.  Etapizácia sa týka obdobia cca 10 rokov. 
Po tomto období by mal dopravný  systém mesta fungovať tak, že bude možné ďalšie investície 
budovať bez dramatického vplyvu na dopravu v meste. 
 

1. rekonštrukcia Nitrianskej ul. a Tamaškovičovej ul. vrátane križovatky so Sladovníckou 
2. dobudovanie  MÚK Modranka 
3. rekonštrukcia Zavarskej cesty v súvislosti s výstavbou priemyselných areálov a jej 

napojenia na južnú komunikáciu pod PSA  
4. vybudovanie  MÚK so Zavarskou cestou  
5. dobudovanie severného obchvatu 

(doporučujeme začať zložitejšou 3. etapou ,  aby boli 2. a 3. etapa ukončená súčasne)  
6. súčasné budovanie južného obchvatu mesta – I. etapa po Zelenečskú cestu, s dobudovaním 

celého úseku do roku 2014. 
7. dobudovanie JVO na 4-pruh, min. v úseku po Zavarskú cestu do roku 2012 
8. Predĺženie Cukrovej ul.  
9. Rekonštrukcia cesty  III/061018 na kategóriu C 9,5/70 
 
Viazať sprevádzkovanie priemyselných parkov na rok dobudovanie severného obchvatu mesta. 

 
Generálny dopravný plán ako koncepčný materiál riešil celkovú dopravnú štruktúru mesta 
a vychádzal z poznatkov známych v čase jeho spracovania. Mesto a jeho okolie  sa vyvíja veľmi 
dynamickým tempom a na dopravné nároky vplýva veľmi veľa faktorov. Preto je potrebné pri 
realizácii jednotlivých návrhov prehodnotiť, či neprišlo k zmenám, ktoré môžu mať vplyv na 
navrhované dopravné riešenia a tieto zohľadniť pri spracovaní konkrétnych projektových 
dokumentácií. 

  voz/24h       
smer OA ostatné spolu %NA 
1-2 9087 750 9837 7.62 
1-3 3248 89 3337 2.67 
1-4 2452 232 2684 8.64 

spolu 14787 1071 15858 6.75 
2-1 7960 423 8383 5.05 
2-3 1383 73 1456 5.01 
2-4 524 27 551 4.90 

spolu 9867 523 10390 5.03 
3-1 3349 88 3437 2.56 
3-2 1383 113 1496 7.55 
3-4 3377 308 3685 8.36 

spolu 8109 509 8618 5.91 
4-1 3266 288 3554 8.10 
4-2 347 38 385 9.87 
4-3 3377 392 3769 10.40 

spolu 6990 718 7708 9.31 

Zaťaženie križovatky 
42 574  voz/24h 


