
Analytická a rozborová časť ÚGD TK 

 

1. Generel dopravy  (vysvetlenie základných pojmov, ...) 

2. Charakteristika územia 

    2.1. Informácie o kraji 

3. Širšie súvislosti v oblasti dopravy v kraji 

    3.1. V nadväznosti na medzinárodné dohody, zmluvy (AGN, TEN-T, ADR...) 

    3.2. Dopravná infraštruktúra na úrovni štátu (stratégie, dokumenty, zákony, štúdie   

            spracované VÚD a.s., medzinárodné dohody,...) 

    3.3. Dopravná infraštruktúra na úrovni kraja (PDO, stratégie,...) 

4. Infraštruktúra cestnej dopravy 

    4.1. Súčasný stav 

           4.1.1. Diaľnice  

           4.1.2. Rýchlostné komunikácie 

           4.1.3. Cesty I. triedy 

           4.1.4. Cesty II. triedy 

           4.1.5. Cesty III. triedy 

     4.2. Vzťah cestnej infraštruktúry k územiu kraja 

     4.3. Intenzita (hustota) dopravných a prepravných prúdov ciest I., II. a III. tried 

     4.4. Dopravná nehodovosť ciest I., II. a III. tried 

     4.5. Základné parametre ciest I., II. a III. tried 

     4.6. Modelové zaťaženie cestnej siete, stanovenie kritických miest, diagnostika mostov 

     4.7. Rozvoj cestnej infraštruktúry 

 4.7.1. Plánované zámery na stavby ciest 

 4.7.2. Pripravované úseky ciest 

 4.7.3. Rozostavané cesty 



5. Infraštruktúra železničnej dopravy 

    5.1. Súčasný stav a kategorizácia jednotlivých tratí 

 5.1.1. Trate medzinárodného významu 

 5.1.2. Trate celoštátneho významu 

 5.1.3. Trate regionálneho významu 

 5.1.4. Vlečky 

   5.2. Modernizácia železničnej infraštruktúry na traťovú rýchlosť 160 km/h 

   5.3. Výhľadové projekty (pre vysokorýchlostné parametre „VRT“) 

 6. Infraštruktúra vodnej dopravy 

     6.1. Súčasný stav Vážskej vodnej cesty 

     6.2. Výhľadové riešenie    

 7. Infraštruktúra leteckej dopravy 

      7.1. Súčasný stav 

      7.2. Výhľadové riešenie 

8. Dopravná obslužnosť v regióne 

      8.1. Časová a priestorová dostupnosť územia verejnou hromadnou dopravou podľa 

okresov 

     8.2. Prieskum spokojnosti cestujúcich s poskytovanou verejnou hromadnou dopravou 

v kraji na základe dotazníka a jeho vyhodnotenie  

9. Integrovaný dopravný systém   

    9.1. Vypracovanie feasibility study Trenčín a Prievidza (pásmový model) 

10.  Infraštruktúra cyklistickej dopravy a cykloturistiky 

       10.1. Súčasný stav cyklistickej dopravy vo vybraných mestách v kraji (stavebný, 

technický, prevádzkový) 

       10.2. Súčasný stav cykloturistiky zameranej formou GPS (stavebný, technický, 

prevádzkový) 

       10.3. Dopravná nehodovosť v TSK a jej dopad na vedenie cyklistickej infraštruktúry 



       10.4. Ochrana prírody a krajiny vo väzbe na lokalizáciu a využívanie cykloturistických 

trás  

       10.5. Anketový prieskum   

11. Prílohy: (mapy cestnej siete, železničných tratí, vodnej, leteckej dopravy, intenzita 

(hustota), dostupnosť územia kraja z Trenčína, Komplexný urbanistický návrh okresov, 

Dochádzkový čas za prácou, školou, Pentlogram dopravných intenzít, Technický stav 

dopravnej infraštruktúry, stanovenie kritických miest, mapa cyklistickej infraštruktúry, mapa 

cykloturistických trás) 

 

Návrhová časť GD TSK 

 

1. Úvod (ciele návrhu, východiskové podklady, metódy spracovania)  

2. Prognóza rastu dopravy do roku 2030  

3.  Opatrenia k rozvoju dopravnej infraštruktúry 

     3.1. Infraštruktúra cestnej dopravy 

 3.1.1. Diaľnice,  rýchlostné komunikácie a cesty I. triedy 

           3.1.1.1. Návrh nových trás vrátane vzájomného prepojenia 

 3.1.2. Cesty II. triedy a III. triedy 

           3.1.1.2. Návrh na doplnenie siete ciest II. a III. triedy o nové trasy, mosty , 

obchvaty,... 

 3.1.3. Riešenie zaťaženia a intenzity dopravy v  najproblémovejších úsekov 

(kamiónová doprava, hraničné priechody,...) 

 3.1.4. Riešenie nevyhovujúcich parametrov cestnej siete (šírky,..) 

 3.1.5. Rozmiestnenie hlukových zábran na cestách II. a III. triedy 

     3.2. Infraštruktúra železničnej dopravy     

 3.2.1. Konkrétne rozvojové návrhy pre perspektívne trate celoštátneho a regionálneho 

významu s nadväznosťou na okolité regióny 

 3.2.2. Využiteľnosť tratí bez osobnej a nákladnej dopravy 

     3.3. Infraštruktúra vodnej dopravy 



 3.3.1. Perspektíva rozvoja 

   3.4. Infraštruktúra leteckej dopravy 

 3.4.1. Predpoklady rozvoja na základe potenciálu územia  

   3.5. Infraštruktúra cyklistickej dopravy 

         3.5.1. Vyhodnotenie dotazníka            

          3.5.2. Návrh základnej kostry cyklistickej dopravy vo vybraných mestách (z hľadiska 

využitia šírkových pomeroch cestnej siete, cyklopruhy, samostatná cyklistická komunikácia) 

          3.5.3. Návrh nových cykloturistických trás pri využití existujúcich cykloturistických 

trás 

          3.5.4. Návrh nových cyklotrás na bývalých železničných tratiach a popri vodných tokov 

          3.5.5. Finančná náročnosť návrhov 

4.  Integrovaný dopravný systém 

     4.1. Štúdia realizovateľnosti – odporúčania 

     4.2. Zabezpečenie dopravnej obslužnosti regiónu pri aplikácii železničnej dopravy ako 

nosného systému v kraji  

     4.3. Využitie polycentrickej štruktúry (pásmového modelu) pri tarifnom usporiadaní IDS 

TSK a jej konkrétne riešenia 

     4.4. Návrh jednotných tarifných podmienok 

     4.5. Návrh jednotných prevádzkových podmienok 

     4.6. Návrh jednotných organizačných podmienok  

     4.7. Návrh jednotného informačného systému  

     4.8. Riešenie dochádzky z koncových obcí 

5. Riešenie na elimináciu negatívnych externalít v doprave na území kraja 

    5.1. Alternatívne spôsoby dopravy 

6. Finančné zdroje na dané opatrenia 

7. Priority, odporúčania a vízie pre rozvoj dopravnej infraštruktúry 

 

 



Prílohy:  

1. mapa cestnej siete, 

2. mapa železničných tratí, vodnej a leteckej dopravy,  

3. intenzita (hustota) dopravy,  

4. dostupnosť územia kraja z Trenčína,  

5. komplexný urbanistický návrh okresov,  

6. dochádzkový čas za prácou, školou,  

7. pentlogram dopravných intenzít,  

8. technický stav dopravnej infraštruktúry, stanovenie kritických miest,  

9. schéma možného vedenia regionálnej dopravy v rámci integrovaného dopravného systému 

na základe štúdie realizovateľnosti, 

10. schémy návrhov cyklistickej dopravy v jednotlivých mestách, 

11. schémy návrhov cykloturistických trás a cyklistickej komunikácie medzi jednotlivými 

obcami (mestami). 

 


