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Čo je to PUM?

Strategický dokument, ktorého cieľom je vytvoriť 
podmienky pre uspokojenie potrieb mobility ľudí, úradov i 
podnikov v meste a jeho okolí

Dokument, ktorý bude koncepčnou štúdiou všetkých 
subsystémov dopravy v meste 

Dokument, ktorý nastaví rozvoj systémov dopravy s 
ohľadom na moderné svetové trendy

Záväzný podklad pre plánovanie dopravnej obslužnosti 
mesta Nitra

Pre uplatnenie navrhnutých opatrení a zistenie ich účinnosti 
bude navrhnutý Plán implementácie a Plán monitoringu



Ciele projektu
 hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre 

rozvoj kvalitnej dopravnej infraštruktúry, 
ktorá dostatočne uspokojí nároky všetkých 
účastníkov prepravy

 vytvárať predpoklady pre znižovanie 
emisií, hluku a iných škodlivých látok v 
súlade s európskymi právnymi predpismi –
zlepšenie životného prostredia

 rozvíjať súčasnú sieť ucelených trás pre 
nemotorovú dopravu, prepojenie dôležitých 
cieľov ciest (bývanie – práca/škola, rekreačné 
trasy)

 Zvyšovať podiel verejnej osobnej dopravy 
v deľbe prepravnej práce – zvyšovať kvalitu 
verejnej dopravy, hlavne ponuku, 
spoľahlivosť, bezpečnosť, cestovnú rýchlosť, 
dynamická preferencia verejnej dopravy na 
svetelne riadených križovatkách



Aký bude výsledok?

AF-CITYPLAN s.r.o.

 Schválený dokument, ktorý bude rešpektovaný pre ďalší vývoj mesta hlavne z hľadiska 
rozvoja dopravnej infraštruktúry (všetky druhy dopravy) a nadväzujúceho vybavenia

 Nadčasový a apolitický – je navrhovaný do roku (+30rokov) 2050

 Súčasťou strategických rozvojových dokumentov mesta Nitra (podklad pre účely územnej 
plánovacej činnosti)

 Dokument bude koncepčnou štúdiou všetkých subsystémov dopravy v meste 



Riešené územie

AF-CITYPLAN s.r.o.

Mesto Nitra a priľahlé obce:

Nitrianske Hrnčiarovce, Jelšovce, Čakajovce, 
Čechynce, Ivanka pri Nitre, Malý Lapáš, Veľký 
Lapáš, Lužianky, Zbehy, Čabaj-Čapor, Lehota
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Aktualizácia PUM

Doba trvania zákazky 18 mesiacov

PUM Prieskumy – 23.5.2019

PUM

Oznámenie SEA – 28.2.2019

Zmluva o dielo 29. 5. 2018

Pre platnosť 
dokumentu PUM 
je ho potrebné 
schváliť 
mestským 
zastupiteľstvom  
mesta Nitra



Prieskumy

AF-CITYPLAN s.r.o.

Automobilová doprava na hraniciach mesta -
informácie o počte vozidiel prechádzajúcich hranice mesta 
a podrobných informácií o osobách v nich. 

• Prieskum intenzít - na 15 lokalitách (5-21h)

• Smerový anketový prieskum - zistenie najmä zdroj, 
cieľ a účel cesty - s Políciou - 9 stanovísk - (6:30 –
17:30 h)

V teréne 19.9.-26.10. 2018

Bežný pracovný deň (utorok, streda, štvrtok)

Prieskum dopravného správania obyvateľov:
• informácie o počte ciest na osobu za jeden deň 
• telefonické ankety (CATI)
• u obyvateľov žijúcich na území mesta Nitra
• v priebehu prieskumu boli zistené údaje od cca 1 250 

domácností



Prieskumy - výsledky -

Dopravné správanie obyvateľov

AF-CITYPLAN s.r.o.

Deľba prepravnej práce (podľa počtu ciest)

Priemerná hybnosť obyvateľov Nitry je 2,6

Najviac ciest je autom, najčastejšie cesta trvá 15-20 min80% ciest je do vzdialenosti 10 km, 55% do 5 km



Prieskumy – výsledky - Individuálna automobilová doprava

AF-CITYPLAN s.r.o.

Denné variácie intenzít dopravy podľa smerov, 
Osobné automobily, dodávky do 3,5 t a motocykle

Rozdelenie ciest cez hranicu podľa miesta zdroja a cieľa cesty Rozdelenie ciest cez hranicu podľa účelu v zdroji a v cieli cesty

Hranice mesta Nitra prekročí v jednom dni 
celkovo 157-tisíc vozidiel. 
Najzaťaženejšie profily sú na R1 (26-, 
resp. 20-tisíc vozidiel). Intenzitu viac ako 
desaťtisíc majú ďalšie štyri komunikácie 
(Cabajská, Novozámocká, Levická a 
Zlatomoravecká).



Prieskumy

AF-CITYPLAN s.r.o.

Autobusová a železničná doprava 
na hraniciach mesta  - informácie o 
osobách prekračujúci hranice mesta v 
autobusoch a vo vlakoch. Výsledkom 
prieskumu je počet osôb prekračujúcich 
hranice mesta a detailné informácie o 
zdrojoch, cieľoch a účeloch ciest týchto 
osôb

• Prieskum počtu osôb – dva zdroje –
údaje o predaných lístkoch od dopravcov 
a priame sčítanie

• Smerový anketový prieskum -
zistenie najmä zdroja, cieľa a účelu cesty 
- anketári - u cestujúcich čakajúcich na 
autobus alebo vlak. Prípadne bolo 
dopytovanie vykonávané priamo vo 
vlakoch 

Miesta sčítania osôb v BUS:

• Nitra, AS

• Nitra, Ferrenit

• Nitra, Chrenovský cintorín

• Nitra, Idea

• Nitra, Zobor

• Nitra, Správa ciest

• Nitra, Cabajská

• Nitra, Andreja Hlinku Centro

• Nitra, Slamkova

• Nitra, Hypermarket TESCO

Miesta sčítania osôb vo VLAKU:

• Nitra

• Nitra zast.

• Mlynárce

• Dolné Krškany

Miesta anketového prieskumu:

• Nitra, AS

• Nitra, Chrenovský cintorín

• Nitra, Andreja Hlinku Centro

• Nitra, Hypermarket TESCO

• Nitra (železničná stanica)

• Nitra zast. (železničná zastávka)

• Mlynárce (železničná zastávka)

• Dolné Krškany (železničná zastávka)



Prieskumy – výsledky - Verejná osobná doprava

AF-CITYPLAN s.r.o.

Denné 
variácie 

počtu osôb a 
vozidiel 

prekračujúci 
hranice 
mesta

Počet osôb prekračujúcich hranice mesta v VOD za deň

Rozdelenie ciest cez hranicu podľa účelu v zdroji a v cieli cesty Rozdelenie ciest cez hranicu podľa miesta zdroja a 
cieľa cesty

počet osôb počet vozidiel
priem. 

obsadenosť 
(os / voz)

Vlaky 5 320 81 66
Autobusy 21 720 1 037 21
Spolu 27 040 1 118 24



Prieskumy –
Automatické sčítače dopravy –
dlhodobý prieskum

AF-CITYPLAN s.r.o.

Týždenná variácia 
intenzít dopravy na
10 komunikáciách

V teréne 15.9.-13.10. 2018, 10 lokalít

Denná variácia intenzít 
dopravy a priemernej 
rýchlosti na vybranej 
komunikácii 
(Novozámocká)



Prieskumy statickej dopravy

AF-CITYPLAN s.r.o.Lokality, kde prebehol prieskum parkovania 
záznamom EČV 

• plošné parkovanie prebiehal na celej ploche a zisťoval se počet parkujúcich vozidiel, v
noci a trikrát cez deň (10, 12, 15 hod)

• zápis EČV vozidiel - výsledkom sú podrobné analytické výstupy zahrňujúce vývoj 
obsadenosti po hodinách, obrátkovosť, dobu parkovania, rozdelenie parkujúcich vozidiel 
na rezidentov a ostatných – 15 charakteristických lokalít, v noci a každú hodinu v 
období 6-19 hod

Vzor 
vymedzenia 
sčítacích 
plôch 



Prieskumy statickej dopravy

Počty parkujúcich vozidiel v dennom a nočnom období

Prieskum parkovania - obsadenosť v priebehu dňa



Dopravný model – neoddeliteľná 
súčasť PUM
 dopravno-plánovací programový balík PTV-VISION® spoločnosti PTV 

Karlsruhe

 štvorstupňový dopravný model – multimodálny 

 individuálna automobilová doprava – osobná, nákladná (IAD)

 verejná hromadná doprava – mestská, regionálna (VHD)

 cyklistická doprava

 dopravný model sa skladá z modelu dopravného dopytu (matice 
prepravných vzťahov) a modelu dopravnej ponuky (komunikačná sieť 
vrátane liniek hromadnej dopravy a cyklotrás)

 z dôvodu zohľadnenia regionálnych väzieb je v použitom dopravnom modeli 
riešeného územia rozšírenie o oblasti mimo územia mesta Nitra

 posudzované horizonty +5,10,20,30 let

 Návrhové scenáre – do nothing (neurobí sa nič), business as usual (urobí sa 
vhodné), do all (urobí sa všetko)

AF-CITYPLAN s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.

O = osobné automobily za 24 h; S = súčet všetkých vozidiel za 24 h]

Zaťaženie individuálnou automobilovou dopravou



AF-CITYPLAN s.r.o.

počet cestujúcich za 24 h

Zaťaženie verejnou osobnou dopravou



Analýza – nehodové miesta

AF-CITYPLAN s.r.o.

Najviac nehodové úseky v Nitre a najbližšom okolí sú (podľa Polície SR a nehodových údajov):
R1 – napojení R1A (km 38 – 40)
R1A (ulica Chrenovská)  – súbeh s I/64 (km 5 – 6,5)
I/51 (ulica Levická) – od križovatky s cestami I/64 a I/65 po koniec zástavby v Nitre (km 177 – 178,5)
I/51 – v obci Veľký Lapáš vrátane priemyselnej oblasti (km 182 - 186,7)
I/64 (ulica Novozámocká) od križovatky s cestou II/562 až po Ivanku pri Nitre (km 59,5 – 66)
I/64 – križovatka ulíc Štefánikova a Štúrova (km 67)
I/64 (ulica Chrenovská) – od križovatky s cestami I/51 a I/65 až po Dražovce vrátane problematickej križovatky 
Chrenovská/Napervillská/Dobšinského) (km 68 – 73,3)
II/513 (ulica Hlohovecká) – od križovatky s cestou R1A po odbočku k HOFIRA (km 28 - 30,1)
II/562 (ulica Cabajská) – od križovatky s cestou I/64 až po Nový Cabaj (km 1 – 3)
II/593 – v obci Podhorany (km 6 – 8,5)
Komunikácia v ul. Bratislavská 
Komunikácia v ul. Hviezdoslavova trieda

Rok 2014 2015 2016 2017
Vodič motorového vozidla 596 645 729 770
Vodič nemotorového vozidla 7 9 7 7
Chodec 10 15 16 15
Zrážka so zvieratami 23 19 8 4
Nedostatok na komunikácii 2 6 1 2
Rozbité čelné sklo 8 13 13 19
Technická chyba vozidla 4 2 3 2

Zavinenie dopravných nehôd v rokoch 2014 – 2017 v okrese Nitra



Modelovanie 
hluku stav

AF-CITYPLAN s.r.o.

Počet obyvateľov ovplyvnených hlukom zo železničnej 
dopravy – Ldvn (celodenný)

Počet obyvateľov ovplyvnených hlukom z 
cestnej dopravy– Ldvn (celodenný)



Modelovanie emisií stav

AF-CITYPLAN s.r.o.

Dopravnými emisiami je mesto vysoko zaťažené (všetky 
hodnotené látky s výnimkou suspendovaných častíc). 
Problémy:

• v centre Nitry 

• v okolí frekventovaných križovatiek - ulíc Štefánikova 
trieda x Štúrova, Štúrova x Janka Kráľa, Štúrova x Párovská
a ďalších. 

• v okolí mimoúrovňových krížení ciest R1A x II/513 
(Hlohovecká), E58 x II/562 (Cabajská) a kríženie E58 x I/64 
(Novozámocká).

Suspendované častice: 

• Lužianky, Dolné Krškany a Chrenová - resuspenzie vplyvom 
nákladnej automobilovej dopravy v okolí priemyselných 
areálov

Modelovaný bol PM2,5, PM10, benzo[a]pyren, NOx, 
NMVOC, CO



SWOT analýza –
príklad VOD



Návrhová část

AF-CITYPLAN s.r.o.



VÍZIE
Nitra je moderné a otvorené mesto pre všetkých, kde sa dobre žije,  pracuje,  
odpočíva a športuje.

OBLASTI ZMENY

1. Podiel ciest udržateľných druhov dopravy (verejná doprava, cyklodoprava, pešia doprava)

2. Komunikačná sieť mesta a kvalita verejného priestranstva

3. Organizácia a riadenie dopravy a dopyt po doprave

4. Ochrana a prevencia obyvateľov pred negatívnymi vplyvmi dopravy, energetická náročnosť 
dopravy

5. Zlepšenie udržateľnej mobility a dostupnosti mesta 



Návrh

AF-CITYPLAN s.r.o.



Ako komunikujeme
https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/pum-10441

Emailová adresa pum@msunitra.sk



Pripomienky prosím posielajte do 15.9.2019

pum@msunitra.sk
ondrej.kyp@afconsult.com

eva.gopfertova@afconsult.com

AF-CITYPLAN s.r.o.


