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1. ÚVOD 

 
1.1. Všeobecný popis dopravnej situácie  

 
Generel dopravy mesta Hlohovec je vypracovaný pre účely riešenia problémov, ktoré v meste 

spôsobuje motorová doprava, územno – technických a dopravno – inžinierskych podkladov pre 
realizáciu preložky ciest II/507 a II/513 (obchvatu mesta Hlohovec). Bude slúžiť ako 
územnoplánovací podklad v zmysle §3 stavebného zákona a poskytne legislatívny rámec pre 
rozhodovanie a koordináciu v oblasti dopravného plánovania, ako aj pre aktualizáciu ÚPN mesta 
Hlohovec 

Spracovatelia generelu dopravy pri svojej práci využili vedecké metódy práce, programové 
vybavenie DID, špeciálne vypracované pre dopravnoinžinierske výpočty a ich dokumentáciu. Na 
základe analýzy dopravy, vypracovanej na základe podkladov získaných z vlastného prieskumu 
dopravy v meste a na jeho hraniciach, na základe údajov z databázy Slovenskej správy ciest Bratislava 
(SSC) a podkladov poskytnutých objednávateľom je situácia hodnotená intenzitou automobilovej 
dopravy na prieťahoch ciest II. triedy mestom mimoriadne nepriaznivá. Tranzitná doprava prechádza 
v celom rozsahu cez mesto, pretože neexistuje žiadna iná reálna možnosť výberu trasy ležiacej mimo 
mesta. Aj časť vonkajšej dopravy, ktorá nemá cieľ ani zdroj v centre mesta ( začínajúcej alebo 
končiacej v meste, v našich materiáloch označovanej pojmami „zdrojová a cieľová doprava, skratka: 
ZCV“), ktorá využíva cestu cez centrum mesta, by mohla využívať trasy mimo centra mesta. 
V súčasnom stave, t.j. v roku 2010, bol podiel tranzitnej dopravy pri jazdách osobných automobilov až 
33,12%! V absolútnom vyjadrení je to 18 360 jázd za 24 hodín! Všetky tieto jazdy sú vedené cez 
centrum mesta! Ešte nepriaznivejšia situácia je v jazdách nákladných automobilov (NA). Tranzitné 
jazdy predstavujú až 58,12%-tný podiel zo všetkých jázd NA. V absolútnom vyjadrení je to 4 142 jázd 
nákladných áut! (Podrobne sú všetky vzťahy dokumentované v časti B. Analýza dopravy.) Z tohto 
výsledku jednoznačne vyplýva nevyhnutnosť (z hľadiska vytvorenia podmienok pre zlepšenie 
životného prostredia pre obyvateľov mesta) urýchlenia prípravy a realizácie výstavby takého obchvatu 
mesta, ktorý odvedie maximálne možné množstvo jázd z mesta do jeho okolia.  
 

Generel dopravy mesta Hlohovec je vypracovaný pre celé územie mesta Hlohovec 
v dopravnej nadväznosti na územie mesta Leopoldov a v rámci širších dopravných vzťahov pre 
územie okresu Hlohovec. Analýza súčasného stavu dopravy bola vypracovaná na základe vlastného 
dopravného prieskumu, vykonaného v septembri 2010 pre celé územie mesta. Prognóza dopravy je 
vypracovaná pre rok 2025 vo dvoch scenároch, realistickom a optimistickom, na báze dostupných 
demografických údajov a lokalizácie aktivít plánovaných v rozvojových územiach v ÚPN mesta 
Hlohovec. Na základe analýzy a prognózy dopravy bol vypracovaný matematický model pre výpočty 
zaťaženia základnej komunikačnej siete riešeného územia.1 Pomocou modelu bol navrhnutý dopravný 
systém mesta podľa jednotlivých druhov dopravy, vyhodnotený dopad každého variantu riešenia na 
dopravný systém z hľadiska vplyvov na rozloženie zaťaženie úsekov a uzlov na komunikačnej sieti, na 
životné prostredie, ekonomickej efektívnosti a na dopravnú dostupnosť mesta a mestských častí. Na 
základe analýzy jednotlivých variantov bolo v časti D. Koncept návrhu vykonané porovnanie dopadov 
štyroch rôznych variantov na dopravnú situáciu v meste, s vyhodnotením reálnych možností ich 
realizácie, bol odporučený variant vedenia trasy obchvatu mesta severne od mesta, nazvaný „Severný 
variant“. 
 

Uznesením č.8 zo dňa 16.2.2012 Mestské zastupiteľstvo  mesta Hlohovec schválilo pokyny 
pre dopracovanie návrhu Generelu dopravy mesta Hlohovec, s dopracovaním cestného obchvatu mesta 
Hlohovec severným variantom (so zohľadnením písm. c), d) a  e) uznesenia č.8).  
 

 
 
 

                                                 
1 Výsledky výpočtov sú dokumentované v časti D. Koncept návrhu Generelu dopravy mesta Hlohovec. 
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1.2. Ciele riešenia 
 
GD bude slúžiť ako územnoplánovací podklad v zmysle §3 stavebného zákona. Výstupy z GD 

budú po jeho prerokovaní v zmysle §2 ods.1 písm. d vyhl. č. 55/2001 Z.z. a schválení MsZ mesta 
Hlohovec podkladom pre proces aktualizácie ÚPD mesta Hlohovec a prípadných potrebných zmien 
v ÚPD vyšších územných celkov ako i potrebných účelových dopravných a urbanistických štúdií. 

Návrh Generelu dopravy mesta Hlohovec je vypracovaný so zohľadnením ZoD č. 315/2010 
a jej príloh č. 1 až 6 zo dňa 30.8.2010,KURS 2001, v znení ZaD 1 2, ZaD č.2 ÚPN VÚC Trnavského 
kraja a Konceptu územného plánu regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja z apríla 2011 a so 
zohľadnením  návrhu ZaD ÚPN mesta Hlohovec 2011 - most. 

Predmetom diela je poskytnutie služby – spracovania územnoplánovacieho podkladu „Generel 
dopravy mesta Hlohovec“ (ďalej len GD) na základe čistopisu zadania GD, pričom podrobný obsah 
a rozsah GD (textovej a grafickej časti) tvorí prílohu č. 1 ZoD. 

Cena za zhotovenie je stanovená na základe kalkulácie, ktorá tvorí prílohu č. 3 ZoD. 
Zhotoviteľ odovzdáva dielo po častiach v zmysle prílohy č. 2 ZoD v rozsahu podľa prílohy č. 1 ZoD 
pri dodržaní „spôsobu“ spracovania podľa čistopisu zadania. Metodika spracovania GD je uvedená 
v prílohe č. 4 k ZoD. 

Účel územného generelu „Generel dopravy mesta Hlohovec“ (ďalej len GD) je určený 
v Zadaní GD (čistopis) schválenom MsZ mesta Hlohovec č. 29 zo dňa 29.4.2010. 
GD bude slúžiť ako územnoplánovací podklad (ďalej ÚPP) v zmysle § 3 Stavebného zákona, pričom 
výstupy z GD budú po jeho prerokovaní v zmysle § 2 ods. 1 písm. vyhlášky č. 55/2001 Z.z. 
podkladom v určenom rozsahu pre : 

• proces aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie mesta Hlohovec (ďalej len ÚPD) 
• pre určenie prípadnej zmeny navrhovaného obdobia a etapizácie ÚPD z hľadiska 

dopravnej infraštruktúry 
• pre presadenie potrebných zmien regionálneho a nadregionálneho významu v rámci ÚPD 

vyšších územných celkov, Koncepcie územného rozvoja Slovenska (ďalej KURS) 
a ostatných súvisiacich materiálov 

• pre zabezpečenie finančných prostriedkov 
• skoordinovanie rozpracovaných podkladov a pripravených investičných akcií 
• pre spracovanie ďalších ÚPP, ÚPD, účelových dopravných štúdií a pod. 
 
Základným cieľom GD v zmysle čistopisu zadania je návrh možností riešenia obchvatu mesta 

Hlohovec a riešenie dopadov súvisiacich s riešením hlavnej dopravnej kostry (ďalej ZÁKOS) na 
priestorové a funkčné usporiadanie územia mesta Hlohovec. 

 
 
1.3. Východiskové vstupy, použité podklady, zápisy z kontrolných dní 
 
1.3.1. Východiskové vstupy  

 
Východiskové vstupy pre vypracovanie časti E. Návrh generelu dopravy mesta Hlohovec sú 

časti A. Prieskumy dopravy (október 2010) , B. Analýza súčasného stavu (december 2010), C. 
Prognóza dopravy (február 2011) a D. Koncept návrhu (apríl 2011) , vypracované zhotoviteľom na 
základe Zmluvy o diele s Mestom Hlohovec. Ďalšími vstupmi, použitými pri vypracovaní diela sú 
údaje a informácie zo Slovenskej správy ciest Bratislava, metodické pokyny MDPT SR, 
územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady disponibilné u objednávateľa diela, 
resp. na internetovej stránke Mesta Hlohovec.  

 
 
 
 
                                                 
2 nariadenie vlády 461/2011 s účinnosťou od 20.12.2011   
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1.3.2. Použité materiály (podklady)  
 
• Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, AUREX, s.r.o. Bratislava 
• Územný generel cestnej dopravy SR 
• Koncepcia rozvoja vodnej dopravy SR 
• ZaD č.2 ÚPN VÚC Trnavského kraja,     AUREX s.r.o. Bratislava 2009 
• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec, AUREX s.r.o. Bratislava 1999 
• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec, AUREX s.r.o. Bratislava 2003 
• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec, AUREX s.r.o. Bratislava 2006 
• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec, AUREX s.r.o. Bratislava 2009 
• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec, AUREX s.r.o. Bratislava 2010 
• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec, AUREX s.r.o. Bratislava 2011 - návrh  
• Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC TT kraja  
• Zmeny a doplnky č.1 KURS 2001  
• Koncept územného plánu regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja, 04/2011  
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec (2008 – 2013) 
• ÚPN CMZ Hlohovec, AUREX, s.r.o. Bratislava, 2010 
• DÚR rekonštrukcia križovatky ciest II/507 a II/513 pri cintoríne – Hlohovec, VIA 

NITRA, 2003 
• Cestná svetelná signalizácia – Dopytový priechod pre peších, PT Inžiniering Košice, 

2009 
• Riešenie dopravnej situácie na ul. SNP v Hlohovci INDOS Trenčín, 2007 
• Štúdia „Cesta II/513 križovatka Hlohovec MČ Šulekovo – Leopoldov, Ing. M. Mušák, 

2010 
• Projekt pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec a Hviezdoslavova ul. 

v Hlohovci, Ing. M. Mušák, 2008 
• Dokumentácia pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia MK ul. Vinohradská, Hlohovec, 

INDOS – Št. Šefčík, Trenčín, 2006 
• Dokumentácia k stavebnému povoleniu „Parkovisko Šomoďská ul., Empírové divadlo, 

Hlohovec, Ing. B. Aresta, 2009 
• Zastavovacia štúdia MK Humná Šulekovo 
• Dopravná štúdia „Účelová komunikácia Hviezdoslavova ul. Hlohovec“, Ing. K. 

Slivkanič, 2007 
• Dokumentácia k stavebnému povoleniu „Rozšírenie parkovacích miest na sídlisku 

Nábrežie I., 1. et., Hlohovec, Ing. I. Aresta, 2009 
• Revitalizácia Zámockej záhrady – Hlohovec, Ateliér Dobrucká, s.r.o. Nitra, 2009 
• Štúdia „Audit statickej dopravy v kľude Hlohovec, Fr. Vavriňák, 2009 
• Posúdenie navrhovanej križovatky na ceste II/513 v Hlohovci v súvise s pripravovanou 

výstavbou obchodného centra, BONIT, s.r.o. Badín, 2009 
       Materiál na zasadnutie MsR zo dňa 31.3.2011, pracovná verzia 
● Územný plán mesta Leopoldov 
 
1.4. Skladba dokumentácie    

 
Dokumentácia je usporiadaná do častí 
 
Textová časť 
 
Sprievodná správa popisuje všeobecnú situáciu v doprave v meste Hlohovec, ciele riešenia 

úlohy, použité podklady, riešenie obchvatu mesta, odporúčania týkajúce sa opatrení pre organizáciu 
dopravy, návrh koncepcie jednotlivých druhov dopravy (cestná, železničná, autobusová, vodná, 
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statická, cyklistická, pešia) a závery k predloženému elaborátu Návrhu Generelu dopravy mesta 
Hlohovec.  

 
 
Tabuľková časť 
 
V tabuľkovej časti sú zaradené tabuľky vypracované programom Excel, hlavne výsledky 

výpočtov zaťaženia siete. 
 
Grafické prílohy 
 
Výkres číslo 1: Širšie vzťahy 
Výkres číslo 2: Komplexný návrh riešenia dopravy 
Výkres číslo 3: Etapizácia výstavby a súčasný stav dopravy 
Výkres číslo 4: Cestná doprava, funkcie a kategorizácia ciest 
Výkres číslo 5: Statická doprava, železničná doprava, vedenie liniek PAD a MHD 
Výkres číslo 6: Pešia doprava, cyklistická doprava a vodná doprava 

             
Schématické interpretácie: 
 
Idealizovaná schéma komunikačnej siete, rok 2025 
Zaťaženie komunikačnej siete, rok 2025 
 
Výkresy zobrazujú navrhované riešenia v širších vzťahoch, komplexne aj diferencovane, 

podľa účelu výkresu, ktoré graficky dokumentujú riešenia čiastkových druhov a funkcií dopravy. 
 
Schémy 
 
V schémach sú zobrazované tvary križovatiek, schématické zobrazenia idealizovanej 

komunikačnej siete, výsledky výpočtov zaťaženia siete 
 

CD ktoré obsahuje uvedené časti v digitálnom tvare, podľa ZoD. 
 
 

2. ŠIRŠIE  VZŤAHY 
 
V rámci riešenia širších vzťahov sa v Návrhu GD mesta Hlohovec zohľadnila skutočnosť, že 

mesto Hlohovec je ako okresné mesto jednou z najdôležitejších výrobno – sídelných štruktúr 
v Trnavskom samosprávnom kraji, ako sídlo ležiace na považskej rozvojovej osi Bratislava – Trnava – 
Trenčín – Žilina a na trase multimodálneho dopravného koridoru V.a (Terst – Bratislava – Žilina – 
Užhorod – Kyjev). 

Pri riešení dopravy v rámci širších vzťahov sú rešpektované základné smery a zásady rozvoja 
mesta Hlohovec. 

V dotyku s riešeným územím sú trasované a celoeurópsky uznané multimodálne dopravné 
koridory. Ide o tieto koridory : 

• IV. Norimberk – Viedeň – Budapešť – Constanta – Thessaloniki (západ – východ), alt. 
Berlín – Praha – Bratislava – Budapešť – Constanta – Thessaloniki 

• V. Terst – Budapešť  - Debrecín – Užhorod – Kyjev (južná západo – východná trasa) 
• Va. Terst – Bratislava – Žilina – Užhorod – Kyjev (stred – východ) – tento multimodálny 

dopravný koridor je v priamom dotyku so sledovaným územím mesta Hlohovec 
a prispieva svojim významom k formovaniu nadmestských komunikačných trás (v tomto 
prípade ide o trasu diaľnice D1, železničnú trať č. 120 a budúcu Vážsku vodnú cestu) 

• VI. Gdaňsk – Poznaň – Lodž – Žilina 
• VII. Dunajská cesta 
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V dotyku s územím Hlohovca prechádza trasa už v súčasnosti európskeho významu, a to : 
• E 75 (I/61) Poľsko – Orava – Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava – Rusovce – 

Maďarsko, ktorá má ako budúca ucelená diaľnica D1 všetky známky rozhodujúcej 
a strategickej cestnej komunikácie Slovenskej republiky. 

 
Na tento nadradený systém dopravnej obsluhy sa pripájajú cesty I. až III. triedy. Sú to : 
• cesta I/61 
• cesta II/513, ktorá sprostredkúva spojenie medzi diaľnicou D1 a cestou I/61 
• cesta II/507, ktorá spája Hlohovec smerom južným so Sereďou, Galantou s následným 

pripojením na oblasť celého južného Slovenska a ktorá smerom severným pripája sídla na 
východnom brehu Váhu po Piešťany 

• cesta II/514, ktorá sprostredkúva spojenie medzi cestami D/61, Hlohovcom a Topoľčanmi 
s následným napojením na oblasť Hornej Nitry. 

 
Dopravný skelet mesta dopĺňajú tieto komunikácie – cesty III. triedy : 
• III/513002 – spojenie medzi Leopoldovom a cestou I/61 
• III/513004 – spojenie medzi Leopoldovom, Hlohovcom – MČ Šulekovo Sereďou 
• III/507009 – spojenie cesty II/507 s H. Otrokovcami a Radošinou (s cestou II/499) 
• III/513014 – spojenie cesty II/513 smerom na Pastuchov 
 
Riešenie KURS 2001 a ÚGCD SR uvažovali pôvodne s výhľadovou možnosťou budovania 

rýchlostnej komunikácie od diaľnice D1 smerom na cestu I/64 k Nitre v koridore cesty II/513. Podľa 
zámerov Slovenskej správy ciest bude cesta II/513 pravdepodobne prekategorizovaná na cestu             
I. triedy, čím by sa upustilo od pôvodného zámeru budovania rýchlostnej komunikácie v tomto 
koridore, ktorá by vyžadovala súbežnú cestu s neobmedzeným prístupom. Vedenie cesty I. triedy si 
vyžaduje jej priestorovú a smerovú úpravu vrátane preloženia jej trasy mimo centra mesta. Výhľadovo 
sa uvažuje s nadviazaním preložky II/513 na výhľadovú trasu Nitra – Hlohovec podľa ZaD č. 2 ÚPN 
VÚC Trnavského samosprávneho kraja. V ÚPN VÚC Trnavského samosprávneho kraja je navrhnutá 
preložka cesty II/513 mimo zastavané územia obcí ležiacich v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorej 
trasa sa končí pred zastavaným územím mesta Hlohovec. Keďže preložka cesty II/513 je v ÚPN VÚC 
Trnavského kraja trasovaná mimo zastavaných území obcí kraja, vytvárajú sa tým podmienky pre jej 
prekategorizovanie do I. triedy.  V Návrhu GD mesta Hlohovec je vyznačené výhľadové nadviazanie 
trasy vyznačenej v ÚPN VÚC TT kraja na navrhovanú preložku cesty II/513, ktorá je navrhnutá mimo 
zastavaného územia mesta Hlohovec do roku 2025.  

 V zmysle Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného 
významu (AGN), ktorá bola SR prijatá vo februári 1998, je Váh zaradený ako vodná cesta E 81, ktorá 
by mala spĺňať parametre triedy vodných ciest V.b. v úseku od ústia po Žilinu (min. svetlá výška 
premostení 7,00m). Budovanie tohto úseku vážskej vodnej cesty je zaradené do druhej etapy 
budovania tejto vodnej cesty. V rámci širších vzťahov sa rešpektuje derivačný variant riešenia 
vodného diela Sereď – Hlohovec.  

Trať č. 120 (Bratislava – Púchov) je hlavnou železničnou trasou vnútroštátneho 
a medzinárodného významu. V medzinárodnej osobnej doprave je využívaná systémami EC a IC, 
v medzinárodnej nákladnej doprave je zaradená do trás AGTC. Táto železničná trať je zaradená do 
siete medzinárodných železničných tratí AGC/AGTC s označením E 63/C – E 63. V súčasnosti je to 
dvojkoľajná trať, elektrifikovaná, s maximálnou traťovou rýchlosťou 160 km/hod. 

Železničné vlečkové napojenie uvažovaného nákladného prístavu Leopoldov3 je v ÚPN mesta 
Leopoldov riešené zo železničnej stanice Leopoldov. 

Po zmene administratívnych hraníc medzi mestami Hlohovec a Leopoldov leží uvažovaný (po 
r. 2025) nákladný prístav výlučne na území Leopoldova. 

V rámci širších vzťahov sa uvažuje s vytvorením priestoru pre rozvoj dopravnej infraštruktúry 
vo forme verejného terminálu intermodálnej prepravy pozdĺž žel. trate č, 120 vo väzbe na žel. stanicu 
Leopoldov a diaľnicu D1 s predpokladom realizácie do r. 2025 v rozsahu TIP 1. V súlade s rezortnými 

                                                 
3  V KURS 2001verejný prístav   P 81 – 04 Hlohovec 
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zámermi sa uvažuje s budúcou úpravou žel. trate č. 133 Leopoldov – Sereď. S elektrifikáciou 
a zdvojkoľajnením železničnej trate č. 141 (Leopoldov – Lužianky) sa na rozdiel od ÚPN mesta 
Hlohovec uvažuje vzhľadom na intenzitu železničnej  dopravy na tejto trati až po roku 2025. 

Návrh preložky cesty II/513 rešpektuje rozvoj koncentrovanej zástavby rodinnými domami 
v zmysle ZaD ÚPN mesta Hlohovec do r. 2025 v zónach Panská Niva – Staré Hory (MČ 02), Pod 
Svinnou horou – Svinná hora (MČ 01 a 03), Šumperky (MČ 03) a Šulekovo (MČ 04 – intenzifikácia 
zastavaného územia), pričom na uvažovanú zástavbu (v ZaD 2010 ÚPN mesta Hlohovec) po roku 
2025, ktorá bráni realizácii preložky cesty II/513 podľa Návrhu GD mesta Hlohovec sa neprihliada.4 

V rámci prípravy podkladov pre nový Územný plán veľkého územného celku TT SK 
požiadalo  Mesto Hlohovec Kanceláriu predsedu TT SK dňa 17.9.2009, aby v súčinnosti s mestom 
Hlohovec a mestom Leopoldov sa riešila primárne trasa preložky cesty II/513 tak, aby bol riešený aj 
obchvat mesta Hlohovec (mimo zastavaného územia). 

Z hľadiska realizačného plánu výstavby ciest bolo potrebné riešiť reálnosť prekategorizovania 
cesty II/513 na cestu I. triedy. MDPaT SR listom Ing. Ivana Kúdelu, gen. riaditeľa sekcie CD a PK zo 
dňa 7.1.2010 odporúča obchvat mesta Hlohovec v GD mesta Hlohovec riešiť ako preložku cesty 
II/513, ktorá bude súčasťou cestného ťahu cesty II/513 Trakovice – Hlohovec – Nitra. 

Vzhľadom na uvedené stanovisko je preložka cesty II/513 mimo zastavaného územia mesta 
Hlohovec riešená ako preložka cesty II/513 s nadviazaním na trasu preložky II/513 do Nitry 
navrhovanú po r. 2025. 

S návrhom preložky cesty II/507 (v úseku Svinná hora – cesta II/513) v zmysle ÚPN mesta 
Hlohovec (s využitím MOK pri Kauflande) sa neuvažuje. V zmysle pokynov na dopracovanie sa trasa 
cesty II/507 ponecháva v pôvodnej polohe až po križovatku Šafárikovej ul. s ul. SNP a ul. Nitrianskou. 
Ďalej trasa cesty II/507 vedie po Nitrianskej ulici (pôvodný prieťah cesty II/513) až po križovatku 
s preložkou cesty II/513. 

V Návrhu GD mesta Hlohovec navrhovaná trasa obchvatu mesta Hlohovec prechádza cez 
katastrálne územie obce Leopoldov v dĺžke 1 336,77 m.  Riešením preložky cesty II/513 v zmysle jej 
prekategorzácie na cestu I.triedy môže byť zásah aj do územia obce Madunice (k.ú.Madunice). 

 
 

3. CESTNÁ  DOPRAVA 
 
3.1. Návrh ZÁKOS podľa GD mesta Hlohovec 
 
Preložka cesty II/513 je navrhovaná v polohe severne od v ÚPN mesta Hlohovec (po ZaD 

2010) navrhovanej zástavby IBV do r. 2025 s rekonštrukciou úseku súčasnej trasy II/514. Navrhovaná 
trasa II/513 pokračuje od križovatky s cestou II/507 nezastavaným územím, premostením Váhu 
a nadjazdom nad žel. traťou č. 141 do katastrálneho územia mesta Leopoldov, kde sa pripája na 
pôvodnú trasu II/513 v priestore križovatky s cestami III/513004 a III513002.  

Cesta II/507 sa na rozdiel od ÚPN mesta Hlohovec ponecháva v pôvodnej trase až po 
križovatku Šafárikovej ul. a ul. SNP a s ul. Nitrianskou. Ďalej trasa II/507 vedie po Nitrianskej ulici 
(pôvodnom prieťahu cesty II/513) až po križovatku s preložkou cesty II/513.  

Výhľadovo (po r. 2025) sa uvažuje s nadviazaním preložky II/513 na výhľadovú trasu Nitra – 
Hlohovec podľa ZaD č. 2 ÚPN VÚC Trnavského samosprávneho kraja. 

Návrhom tejto základnej komunikačnej siete sa vytvárajú podmienky pre zníženie tlaku 
automobilovej dopravy na v súčasnosti mimoriadne zaťažené centrum mesta, čo umožňuje aj návrh 
zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 od navrhovanej preložky cesty II/513 v trase v ÚPN mesta 
Hlohovec navrhovanej preložky cesty II/513 popri železničnej trati č. 141 až po súčasnú trasu cesty 
II/507, ktorú bolo možné navrhnúť ako zbernú komunikáciu funkčnej triedy B3 (Hlohová ul., 
Zábranie, Hviezdoslavova ul., Dukelská.) až po navrhovanú preložku cesty II/513. Zároveň do 
funkčnej triedy B3 bolo možné preradiť pôvodné úseky cesty II/513 (ul. SNP a cesta II/513 min. po 
križovatku s ul. D. Jurkoviča) ako i Mierovú ulicu s prepojením na Hviezdoslavovu ulicu a prepojenie  
Fr. Lipku na navrhovanú preložku II/513 s tým, že úsek ul. SNP od ul. Šafárikova po ul. Hlohovú 
možno prebudovať na mestskú triedu spoločenského významu funkčnej triedy C1. 

                                                 
4  Pozri kapitolu 16. Závery  
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V súvise s uvedeným návrhom základnej komunikačnej siete možno jestvujúce miestne 
komunikácie – Nábr. A. Hlinku, Pod Beranom, Michalská, Podzámska, Nerudova, Vinohradská, 
Bernolákova, Tehelná, Rázusova, Železničná, Pribinova, Tolstého, R. Dilonga, A. Felcána, Čsl. 
armády, Pánska niva, Šoltésova s prepojením na Dukelskú a Čulenovu ako i ulíc v Šulekove – 
Priemyselná, Šulekova a Osloboditeľov zatriediť do funkčnej triedy C2, ktoré dopĺňajú spojenie 
zberných komunikácií medzi obytnými útvarmi resp. vo vnútri obytných útvarov. Do funkčnej triedy 
C2 patrí aj navrhovaná miestna komunikácia sprístupňujúca navrhovanú výrobno – obslužnú zónu 
v Šulekove, vedúcej od jestvujúcej cesty II/513 (prekategorizovanej na funkčnú triedu B3) z priestoru 
križovatky II/513 a Priemyselnej ulice. 

Riešenie severného obchvatu mesta preložkou cesty II/513 je v súlade s požiadavkou v rámci 
schvaľovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec 2008 – 2013 (cieľ 6.1, 
nástroj 6.11, opatrenie 6.1.1.1.). V súlade s požiadavkou „nového riešenia preložky cesty II/513 (v 
peáži s II/507)“ je riešená miestna zberná komunikácia v súbehu (koridore) so železničnou traťou č. 
141 (Leopoldov – Lužianky), čím sú vytvorené predpoklady pre fungovanie navrhovaného 
koncepčného riešenia dopravného systému mesta. 

Požiadavka vytvorenia druhého nezávislého križovania železničnej trate č. 141 aj mimo 
existujúceho železničného priecestia (železničná trať č. 141) je splnená návrhom preložky cesty 
II/513, čím jestvujúce priecestie železničnej trate č. 141 bude na miestnej komunikácii funkčnej triedy 
B3 (Hviezdoslavova ul. – Zábranie). Dopravné napojenie Leopoldova je riešené z navrhovanej 
preložky cesty II/513 navrhovanou preložkou cesty III/5132 do r. 2025 so sprístupnením nákladného 
prístavu z preložky cesty III/513002 bez zásahu do záhradkárskej kolónie na katastrálnom území 
mesta Leopoldov. 

Súčasťou komunikačnej siete je aj príslušná dopravná vybavenosť, do ktorej patria hlavne 
čerpacie stanice pohonných látok (ČSPL). Potreba ČSPL je výsledkom pôsobenia trhových 
mechanizmov a ich umiestnenie si vyžaduje posúdenie komplexných vplyvov na životné prostredie 
v ich okolí. Vybavenosť ČSPL môže byť síce rozdielna, v závislosti od okolitých podmienok 
v riešenom území, ale o výstavbe nových ČSPL (do 3 stojanov) vhodných pre jednotlivé mestské časti 
nie je záujem u investorov. Z uvedeného vyplýva, že realizácia ČSPL je predmetom územného 
konania pri konkrétnej ponuke investora a teda výlučne v kompetencii stavebného úradu mesta 
Hlohovec. Prehľad o čerpacích staniciach pohonných látok: 
 
ČSPHM (ČSPL) na území mesta Hlohovec 
1 pri ceste II/513   Nitrianska ulica  (pri LIDLi)        (Nitrianska 90 súp.č. 3539)  
2 pri ceste II/513   Nitrianska ulica  (pri Kauflande)  (Nitrianska 95 súp.č. 2705) 
3 pri ceste II/507   smer Piešťany                               (Stará hora  súp.č. 3601) 
4 v areáli na Seredskej 154  (Agrofinal , na p.č. 2600/3 k.ú. Šulekovo) 
5 v areáli SAD a.s. – prevádzka Hlohovec,  Nábrežie A.Hlinku  (Nábrežie A.Hlinku, súp.č. 3397) 
6  v areáli - Šoltésova  ulica (na p.č. 4148/65 k.ú. Hlohovec) 
  
ČSPHM (ČSPL) na území mesta Leopoldov     
pri ceste II/513 – smer Trnava - D1  
   
Nová výstavba – na území mesta Hlohovec: 
areál PD Bočina (ÚR č.51/2011-LM zo dňa 9.5.2011) 
pri ceste II/513 – v rámci výstavby Hypermarketu TESCO (ÚR č.223/2011-AM, právoplatné  
3.8.2011) 
pri ceste II/513 – smer Nitra    (ÚR č.118/2010-AM, právoplatné  9.9.2010) 
 

3.2.  Schémy križovatiek a vzorové priečne rezy 
 

Na stranách od strany 50 až  63 sú zobrazené schémy križovatiek a vzorové priečne rezy. Čísla 
križovatiek sú definované v idealizovanej schéme komunikačnej siete, priloženej ku grafickej časti 
Návrhu GD mesta Hlohovec ako schématické zobrazenia. 
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3.3. Dopravnoinžinierske výpočty  
 
3.3.1. Intenzity automobilovej dopravy podľa výsledkov sčítania SSC v roku 2010     

Sk.v./24 hodín 
 

č.s. SSC č.cesty T OA S 
87 060 D1 9124 22279 31403 
87 040 D1 8208 25776 33984 
81 159 513 2270 6254 8524 
81 130 513 1376 6718 8094 
82 460 514 591 2257 2848 
81 140 513 3262 14727 17989 
82 170 507 319 2538 2857 
82 190 507 454 4014 4468 
82 181 507 1856 8813 10669 
82 171 507 2112 12551 14663 
81 141 513 2358 13651 16009 
81 136 513 3557 11358 14915 

 
 
3.3.2.  Zaťaženie ZÁKOS automobilovou dopravou  
 
Idealizovaná schéma ZÁKOS je doplnená o uzly:5 
Uzol na situácii obchvatu Uzol na schéme siete 
S11    706 
S12    704 
S13    702 
S14    708 
 
Po doplnení idealizovanej schémy základnej komunikačnej siete mesta o uzly na severnom 

obchvate a po prepojení MČ Šulekovo s Nábrežím  A. Hlinku bol vykonaný výpočet zaťaženia siete. 
Zároveň boli parametre (charakteristiky) úsekov siete upravené tak, aby bol zvýraznený navrhovaný 
vnútorný okruh, okolo centra mesta.  

 
Priradenie uzlov podľa označenia v situácii  severného obchvatu mesta Hlohovec k označeniu 

týchto uzlov v idealizovanej schéme komunikačnej siete: 
 

Uzol S1 (26) Uzol S4 (701) Uzol S7 (85) Uzol S10 (707) Uzol S13 (702) 
Uzol S2 (32) Uzol S5 (65) Uzol S8 (70) Uzol S11 (706) Uzol  S14 (708) 
Uzol S3 (700) Uzol S6 (703) Uzol S9 (98) Uzol S12 (704)  
 
 Výsledky výpočtov sú dokumentované schématicky v grafickej interpretácii v schéme 
„Zaťaženie siete s obchvatom mesta a premostením Váhu“. Presné hodnoty vypočítaných intenzít 
predpokladaných pre rok 2025 sú dokumentované v nasledujúcich tabuľkách. Schématické zobrazenie 
navrhovaného vnútorného okruhu je zaradené do tejto správy za tabuľkami zaťaženia. Na schéme sú 
definované úseky, uvedené ich dĺžky v metroch, pre lepšiu orientáciu sú uvádzané aj názvy ulíc po 
ktorých bude vnútorný okruh realizovaný. 

Zaťaženie úsekov nachádzajúcich sa na obchvate, až po križovatku s diaľnicou D1 uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke: 

 
                                                 
5  Oproti schéme ZÁKOS v rámci návrhu konceptu – severného variantu  
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ZAŤAŽENIE KOMUNIKAČNEJ SIETE HLOHOVEC ROK 2025 VRÁTANE  
 OBCHVATU A PREMOSTENIA VÁHU Sk.v./24 hodín 

 
Uzol Uzol OA 1 NA 1 Smer 1 OA 2 NA 2 Smer 2 OA NA Spolu 

1 2 7 280 435 7 715 6 446 426 6 872 13 726 861 14 587
1 8 3 273 242 3 515 3 734 129 3 863 7 007 371 7 378
1 46 2 000 144 2 144 4 944 261 5 205 6 944 405 7 349
1 602 6 459 510 6 969 3 888 515 4 403 10 347 1 025 11 372
2 3 6 621 394 7 015 5 976 360 6 336 12 597 754 13 351
2 7 1 716 65 1 781 1 527 90 1 617 3 243 155 3 398
3 4 6 467 437 6 904 5 324 342 5 666 11 791 779 12 570
3 40 2 478 97 2 575 2 976 158 3 134 5 454 255 5 709
4 5 0 0 0 3 233 107 3 340 3 233 107 3 340
4 29 7 978 484 8 462 3 841 286 4 127 11 819 770 12 589
4 38 239 4 243 0 0 0 239 4 243
5 6 1 619 94 1 713 3 723 172 3 895 5 342 266 5 608
5 23 964 48 1 012 2 091 77 2 168 3 055 125 3 180
6 7 1 667 94 1 761 1 716 65 1 781 3 383 159 3 542
6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 19 98 0 98 2 153 107 2 260 2 251 107 2 358
7 8 140 4 144 0 0 0 140 4 144
8 9 3 413 246 3 659 3 734 129 3 863 7 147 375 7 522
9 10 1 703 121 1 824 4 298 113 4 411 6 001 234 6 235
9 19 2 775 131 2 906 501 22 523 3 276 153 3 429

10 11 1 958 126 2 084 5 081 125 5 206 7 039 251 7 290
10 48 951 14 965 423 7 430 1 374 21 1 395
11 12 1 543 66 1 609 1 543 66 1 609 3 086 132 3 218
11 13 878 60 938 4 001 59 4 060 4 879 119 4 998
13 14 515 49 564 525 48 573 1 040 97 1 137
13 801 432 11 443 3 545 11 3 556 3 977 22 3 999
15 801 531 11 542 533 11 544 1 064 22 1 086
16 18 531 13 544 534 13 547 1 065 26 1 091
17 18 531 13 544 534 13 547 1 065 26 1 091
18 19 856 24 880 1 075 26 1 101 1 931 50 1 981
18 20 379 4 383 166 2 168 545 6 551
20 21 777 31 808 777 30 807 1 554 61 1 615
20 23 935 32 967 722 31 753 1 657 63 1 720
22 23 777 30 807 777 31 808 1 554 61 1 615
23 24 12 0 12 926 29 955 938 29 967
24 25 1 185 125 1 310 1 228 126 1 354 2 413 251 2 664
24 29 1 193 124 1 317 2 064 152 2 216 3 257 276 3 533
25 26 1 185 125 1 310 1 228 126 1 354 2 413 251 2 664
26 27 202 24 226 246 25 271 448 49 497
26 502 1 431 150 1 581 1 430 150 1 580 2 861 300 3 161
27 510 202 24 226 246 25 271 448 49 497
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Uzol Uzol OA 1 NA 1 Smer 1 OA 2 NA 2 Smer 2 OA NA Spolu 
28 29 118 7 125 3 320 172 3 492 3 438 179 3 617
28 35 1 061 95 1 156 0 0 0 1 061 95 1 156
28 37 2 259 77 2 336 118 7 125 2 377 84 2 461
29 30 6 745 365 7 110 6 681 360 7 041 13 426 725 14 151
30 31 4 996 291 5 287 4 343 258 4 601 9 339 549 9 888
30 34 400 13 413 990 44 1 034 1 390 57 1 447
31 32 3 212 215 3 427 3 134 217 3 351 6 346 432 6 778
31 34 727 47 774 153 11 164 880 58 938
32 33 692 51 743 702 53 755 1 394 104 1 498
32 302 1 053 141 1 194 1 013 145 1 158 2 066 286 2 352
32 510 775 38 813 728 37 765 1 503 75 1 578
34 35 784 47 831 799 35 834 1 583 82 1 665
35 36 606 19 625 839 39 878 1 445 58 1 503
35 103 1 279 127 1 406 0 0 0 1 279 127 1 406
36 37 118 7 125 0 0 0 118 7 125
36 39 1 700 67 1 767 1 909 91 2 000 3 609 158 3 767
36 56 41 4 45 184 10 194 225 14 239
37 38 2 259 77 2 336 0 0 0 2 259 77 2 336
38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 40 2 498 81 2 579 0 0 0 2 498 81 2 579
39 41 1 663 63 1 726 1 909 91 2 000 3 572 154 3 726
39 55 37 4 41 0 0 0 37 4 41
40 41 1 965 56 2 021 2 662 142 2 804 4 627 198 4 825
40 42 4 073 144 4 217 1 376 38 1 414 5 449 182 5 631
41 43 1 160 41 1 201 1 144 42 1 186 2 304 83 2 387
41 54 427 32 459 1 386 145 1 531 1 813 177 1 990
42 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 44 4 073 144 4 217 1 376 38 1 414 5 449 182 5 631
43 45 445 35 480 488 41 529 933 76 1 009
43 53 58 6 64 0 0 0 58 6 64
44 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 46 3 668 170 3 838 971 58 1 029 4 639 228 4 867
45 52 445 35 480 488 41 529 933 76 1 009
46 47 3 317 195 3 512 3 846 197 4 043 7 163 392 7 555
46 52 4 189 298 4 487 3 907 301 4 208 8 096 599 8 695
47 48 2 051 119 2 170 2 580 128 2 708 4 631 247 4 878
47 51 1 608 80 1 688 1 608 73 1 681 3 216 153 3 369
49 51 804 36 840 804 40 844 1 608 76 1 684
50 51 804 37 841 804 40 844 1 608 77 1 685
52 53 1 570 155 1 725 1 842 173 2 015 3 412 328 3 740
52 57 6 476 506 6 982 5 965 497 6 462 12 441 1 003 13 444
53 54 1 570 155 1 725 1 784 167 1 951 3 354 322 3 676
54 55 184 10 194 1 357 135 1 492 1 541 145 1 686
55 56 184 10 194 1 320 131 1 451 1 504 141 1 645
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Uzol Uzol OA 1 NA 1 Smer 1 OA 2 NA 2 Smer 2 OA NA Spolu 
56 103 0 0 0 1 279 127 1 406 1 279 127 1 406
57 58 5 205 458 5 663 4 645 463 5 108 9 850 921 10 771
57 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 412 1 623 123 1 746 1 672 109 1 781 3 295 232 3 527
58 59 1 592 89 1 681 0 0 0 1 592 89 1 681
58 73 3 865 408 4 273 4 897 502 5 399 8 762 910 9 672
59 60 778 45 823 118 23 141 896 68 964
59 70 932 67 999 0 0 0 932 67 999
60 61 442 28 470 14 7 21 456 35 491
60 69 231 11 242 0 0 0 231 11 242
61 63 1 198 70 1 268 859 34 893 2 057 104 2 161
61 412 1 301 62 1 363 1 212 77 1 289 2 513 139 2 652
63 64 1 190 66 1 256 1 164 70 1 234 2 354 136 2 490
63 69 320 42 362 7 2 9 327 44 371
64 65 67 12 79 51 10 61 118 22 140
64 66 588 37 625 578 42 620 1 166 79 1 245
65 701 3 344 988 4 332 3 422 983 4 405 6 766 1 971 8 737
65 702 3 610 992 4 602 3 518 995 4 513 7 128 1 987 9 115
66 67 637 45 682 637 41 678 1 274 86 1 360
66 68 89 9 98 79 18 97 168 27 195
68 69 263 8 271 295 6 301 558 14 572
68 71 448 37 485 406 52 458 854 89 943
69 70 655 55 710 143 2 145 798 57 855
70 71 677 45 722 870 51 921 1 547 96 1 643
70 73 1 637 126 1 763 0 0 0 1 637 126 1 763
71 72 443 21 464 594 42 636 1 037 63 1 100
72 303 200 22 222 351 47 398 551 69 620
73 74 4 641 503 5 144 4 036 471 4 507 8 677 974 9 651
74 75 849 88 937 1 422 228 1 650 2 271 316 2 587
74 76 3 792 415 4 207 2 614 243 2 857 6 406 658 7 064
75 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 81 849 88 937 1 422 228 1 650 2 271 316 2 587
76 77 3 792 415 4 207 2 614 243 2 857 6 406 658 7 064
77 78 3 792 415 4 207 1 951 172 2 123 5 743 587 6 330
77 80 0 0 0 663 71 734 663 71 734
78 303 3 792 415 4 207 1 951 172 2 123 5 743 587 6 330
80 81 0 0 0 663 71 734 663 71 734
80 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 82 617 93 710 618 92 710 1 235 185 1 420
81 709 507 91 598 1 742 303 2 045 2 249 394 2 643
83 84 863 117 980 824 103 927 1 687 220 1 907
83 709 205 76 281 250 88 338 455 164 619
84 303 1 078 129 1 207 1 040 116 1 156 2 118 245 2 363
85 86 6 314 1 222 7 536 6 403 1 217 7 620 12 717 2 439 15 156
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Uzol Uzol OA 1 NA 1 Smer 1 OA 2 NA 2 Smer 2 OA NA Spolu 
85 303 1 353 155 1 508 3 081 386 3 467 4 434 541 4 975
85 315 879 124 1 003 872 121 993 1 751 245 1 996
85 704 7 005 1 322 8 327 5 195 1 099 6 294 12 200 2 421 14 621
86 703 5 885 1 179 7 064 5 974 1 176 7 150 11 859 2 355 14 214
87 98 3 838 520 4 358 3 272 540 3 812 7 110 1 060 8 170
87 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 707 3 272 540 3 812 3 838 520 4 358 7 110 1 060 8 170
88 89 817 48 865 558 50 608 1 375 98 1 473
88 96 195 76 271 454 74 528 649 150 799
88 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 90 2 721 70 2 791 1 628 72 1 700 4 349 142 4 491
89 92 1 239 91 1 330 2 073 91 2 164 3 312 182 3 494
90 106 132 70 202 2 154 72 2 226 2 286 142 2 428
90 801 3 115 0 3 115 0 0 0 3 115 0 3 115
91 92 905 102 1 007 905 107 1 012 1 810 209 2 019
92 93 476 35 511 1 310 40 1 350 1 786 75 1 861
93 94 933 88 1 021 931 93 1 024 1 864 181 2 045
93 95 2 279 453 2 732 3 120 453 3 573 5 399 906 6 305
93 507 2 569 357 2 926 2 564 357 2 921 5 133 714 5 847
95 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 97 2 279 453 2 732 3 120 453 3 573 5 399 906 6 305
96 604 195 76 271 454 74 528 649 150 799
97 98 2 474 529 3 003 3 574 527 4 101 6 048 1 056 7 104
97 604 454 74 528 195 76 271 649 150 799
98 101 11 500 2 056 13 556 11 577 2 081 13 658 23 077 4 137 27 214
98 401 34 38 72 48 33 81 82 71 153
98 402 6 736 1 353 8 089 7 179 1 351 8 530 13 915 2 704 16 619

100 201 2 646 734 3 380 2 649 734 3 383 5 295 1 468 6 763
100 309 15 417 5 145 20 562 15 491 5 170 20 661 30 908 10 315 41 223
100 601 11 417 2 061 13 478 11 340 2 036 13 376 22 757 4 097 26 854
100 611 15 913 4 195 20 108 15 913 4 195 20 108 31 826 8 390 40 216
101 208 555 91 646 555 91 646 1 110 182 1 292
101 601 11 357 2 045 13 402 11 434 2 070 13 504 22 791 4 115 26 906
102 106 2 390 127 2 517 368 125 493 2 758 252 3 010
102 602 3 242 581 3 823 5 814 577 6 391 9 056 1 158 10 214
102 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 707 4 142 582 4 724 3 592 588 4 180 7 734 1 170 8 904
104 510 531 13 544 534 13 547 1 065 26 1 091
202 312 1 891 354 2 245 1 886 354 2 240 3 777 708 4 485
203 708 2 926 267 3 193 2 929 267 3 196 5 855 534 6 389
204 700 2 388 962 3 350 2 391 962 3 353 4 779 1 924 6 703
205 502 1 430 150 1 580 1 431 150 1 581 2 861 300 3 161
206 507 2 564 357 2 921 2 569 357 2 926 5 133 714 5 847
207 308 1 696 890 2 586 1 700 890 2 590 3 396 1 780 5 176
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Uzol Uzol OA 1 NA 1 Smer 1 OA 2 NA 2 Smer 2 OA NA Spolu 
209 309 15 597 5 227 20 824 15 592 5 227 20 819 31 189 10 454 41 643
210 508 15 913 4 195 20 108 15 913 4 195 20 108 31 826 8 390 40 216
211 312 225 38 263 225 38 263 450 76 526
301 412 432 71 503 472 70 542 904 141 1 045
301 701 1 716 150 1 866 1 675 151 1 826 3 391 301 3 692
302 700 1 053 141 1 194 1 013 145 1 158 2 066 286 2 352
304 312 2 101 390 2 491 2 106 390 2 496 4 207 780 4 987
304 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 315 2 106 390 2 496 2 101 390 2 491 4 207 780 4 987
305 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 314 1 234 269 1 503 1 222 266 1 488 2 456 535 2 991
305 315 1 222 266 1 488 1 234 269 1 503 2 456 535 2 991
308 309 833 569 1 402 764 544 1 308 1 597 1 113 2 710
308 405 863 321 1 184 936 346 1 282 1 799 667 2 466
309 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 704 1 839 358 2 197 1 823 353 2 176 3 662 711 4 373
401 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 403 34 38 72 48 33 81 82 71 153
402 706 6 736 1 353 8 089 7 179 1 351 8 530 13 915 2 704 16 619
403 404 34 38 72 48 33 81 82 71 153
403 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 405 34 38 72 48 33 81 82 71 153
405 406 815 288 1 103 902 308 1 210 1 717 596 2 313
406 407 815 288 1 103 902 308 1 210 1 717 596 2 313
406 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 408 815 288 1 103 902 308 1 210 1 717 596 2 313
408 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408 705 815 288 1 103 902 308 1 210 1 717 596 2 313
508 611 15 913 4 195 20 108 15 913 4 195 20 108 31 826 8 390 40 216
601 612 45 21 66 45 21 66 90 42 132
602 603 1 342 134 1 476 1 343 135 1 478 2 685 269 2 954
604 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 701 2 408 898 3 306 2 371 902 3 273 4 779 1 800 6 579
702 703 3 371 953 4 324 3 196 951 4 147 6 567 1 904 8 471
702 708 239 39 278 322 44 366 561 83 644
703 708 2 690 228 2 918 2 604 223 2 827 5 294 451 5 745
704 705 8 407 1 702 10 109 7 861 1 698 9 559 16 268 3 400 19 668
704 709 1 956 389 2 345 676 165 841 2 632 554 3 186
705 706 7 556 1 412 8 968 7 097 1 428 8 525 14 653 2 840 17 493
706 707 377 61 438 361 75 436 738 136 874
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Schématické zobrazenie vedenia vnútorného okruhu mesta 

 
 

 
 
 

3.4. Návrh obchvatu mesta Hlohovec podľa GD mesta Hlohovec 
 
   Návrh preložky cesty II/513 (obchvat mesta Hlohovec) má celkovú dĺžku 8,10752 km 

a investičný náklad sme vypočítali na € 50 016 156, po vložení križovatiek (uzlov) čísla S11,S12 
a S13, v idealizovanej sieti označenej číslami uzlov 706,704 a 702.   Z toho vychádza priemerný 
náklad na 1 km cesty € 6 187 004,12. Podrobne sú hodnoty investičných nákladov podľa úsekov 
uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 
Úsek S3 7 994 862 EUR 
Úsek S4 1 175 782 EUR 
Úsek S5 5 303 360 EUR 
Úsek S6 1 576 710 EUR 
Úsek S7         25 438 742 EUR 
 Úsek S8 8 526 700 EUR 
 
Obchvat celkom: 50 016 156 EUR 
 
Návrh preložky sa začína napojením na jestvujúcu komunikáciu II/513 (v smere od Nitry na 

D1). V prvom úseku komunikácia prekonáva jestvujúcu železnicu č.141, premostenie tvorí 
železobetónový prefabrikovaný most, podjazdná výška nad železnicou odpovedá železničnému 
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gabaritu. Vzhľadom na polohu trasy v blízkosti zastavaného územia sa tu nachádza niekoľko napojení 
na miestne komunikácie (MK Mierová , MK Františka Lipku) ktoré sú riešené ako úrovňové 
križovatky, so samostatnými ľavými odbočeniami. V úseku S6 trasa prechádza v peáži (súbehu) 
s komunikáciou II/514, kopíruje jej smerové a výškové vedenie. Trasa prekonáva tok rieky Váh 
a preto je tu potrené vybudovať estakádu – monolitickej konštrukcie. Koniec trasy je riešený cez k.ú. 
Leopoldov. Komunikácia je navrhnutá ako dvojpruhová. Zmena z dvoj na štvorpruhovú sa vyriešila 
v rámci križovatky s ul. Seredskou a Hlohoveckou cestou (k.ú.Leopoldov). Napojenie komunikácie na 
jestvujúcu cestnú sieť v konci úseku je riešené veľkou okružnou križovatkou (schéma - Uzol S9 (98). 

 
Popis trasy preložky cesty II/513 (v smere od Nitry k D1) : 

 
km 0,000 – mimoúrovňové napojenie na cestu II/513  
Uzol S3 (700) 
km 0,260 – nadjazd ponad žel. trať č. 141 v dĺ. 65 m 
km 0,550 – križovatka s výhľadovou trasou preložky II/513 Nitra – Hlohovec po r. 2025 
km 0,550 – križovatka so zbernou kom. súbežnou so žel. Traťou č.141 navrhovanou do r. 2020 
Uzol S4 (701) – styková križovatka so zbernou kom. v predĺžení ulice  Františka Lipku navrhovaná do 
r. 2025 
Uzol S5 (65) 
km 1,14653 – úrovňové napojenie na výhľadovú miestnu komunikáciu  
Uzol S13 (702) – úrovňové napojenie na jestvujúcu účelovú komunikáciu 
km 2,46582 
Uzol S6(703)  
km 3,219 – úrovňové napojenie stykovou križovatkou na cestu II/514  
km 5,02436 – úrovňové napojenie s existujúcou miestnou účelovou komunikáciou, priesečná 
križovatka 
Uzol S8(705) 
Uzol S7(85)km 4,509 – okružná križovatka s cestou II/507 a zbernou komunikáciou (Dukelská) 
km 5,130 –  6,3651 – most ponad rieku Váh a priľahlé kanály o dĺ. 1250 m (možný zásah aj do k.ú. 
                   Madunice)  
Uzol S12(704) 
km 6,537 – križovatka s navrhovanou preložkou cesty III/513002 (k.ú.Leopoldov) 
Uzol S11(706) 
km 7,250 – úrovňová priesečná križovatka s obslužnou komunikáciou kat. C3 sprístupňujúcou 

zmiešanú zónu pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby 
Leopoldov 

Uzol S9(98) 
km 8,107 –  koniec preložky II/513 (cez k.ú. Leopoldov) s napojením na pôvodnú trasu cesty II/513 

okružnou križovatkou 
 

Smerové a výškové vedenie obchvatu Hlohovca je navrhnuté s ohľadom na priestorové 
usporiadanie jednotlivých uzlov – napojení a morfológiu terénu v súlade s normou STN 736101 – 
Projektovanie ciest a diaľnic. Cesta je navrhnutá v kategórii C 9,5/60, z čoho vyplývajú základné 
podmienky pre návrh, pozdĺžny sklon komunikácie v pahorkatých územiach – max .8%, min. 
pozdĺžny sklon z dôvodu odvodnenia komunikácie je navrhnutý v hodnote 0,5%. Poloha križovatiek 
v trase cestnej komunikácie, ako aj ich tvar je navrhnutý podľa STN 736102 Projektovanie križovatiek 
na pozemných komunikáciách. Šírkové usporiadanie komunikácie je zrejmé zo vzorových priečnych 
rezov. 

Pozdĺžny profil  je vykreslený v grafickej prílohe č. 8 časť D. Koncept návrhu, v mierke 1: 
5000/500 a situácia preložky v M – 1:10000  zrejmá z grafických príloh  č.2 a 4 časti E. Generel 
dopravy mesta Hlohovec – návrh.Na konci tejto sprievodnej správy (strana 60) je dokumentovaná 
tabuľka-rozpočet obchvatu mesta Hlohovec, ktorý bol upravený na základe pripomienok ku konceptu 
návehu generelu dopravy. 
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Vybudovaním preložky cesty II/513 dôjde k zníženiu intenzity dopravy v centrálnej mestskej 
zóne mesta Hlohovec. Aj napriek tejto skutočnosti budú obyvatelia bývajúci v blízkosti terajšieho 
prieťahu cesty II/513 naďalej vystavení negatívnym vplyvom dopravy (hluk, exhaláty, prašnosť), 
pretože ulice Nitrianska, SNP budú aj naďalej využívané hlavne vnútromestskou dopravou a dopravou 
zdrojovou a cieľovou. Podstatná časť  tranzitnej dopravy  bude z týchto ulíc odvedená na obchvat 
mesta. V tejto súvislosti odporúčame aby si mesto Hlohovec zabezpečilo vypracovanie „strategickej 
hlukovej mapy“, v zmysle zákona č. 2/2005 Z.z.  v znení neskorších predpisov ešte pred vybudovaním 
preložky cesty II/513 ako aj následne, po jej vybudovaní, čím bude možné posúdiť zlepšenie 
podmienok bývania v oblasti terajšieho prieťahu cesty II/513. 

Matematickým modelom získané výsledky charakterizujúce cestnú komunikačnú sieť mesta 
Hlohovec  uvádzame vo výkrese Zaťaženie základnej komunikačnej siete v schématickom vyjadrení, 
ktoré poskytuje celkový pohľad na rozloženie intenzít automobilovej dopravy v roku 2025. Presné 
údaje za každý úsek je možné nájsť v tabuľke Zaťaženie základnej komunikačnej siete automobilovou 
dopravou, podľa druhu vozidiel (OA, NA) v jazdách za 24 hodín. Zaťaženie siete je vypočítané pre 
severný variant obchvatu mesta. V komunikačnej sieti je zaradený aj úsek cez Váh 6 spájajúci MČ 
Šulekovo s Nábrežím A.Hlinku, určený pre osobné automobily v smere zo Šulekova.  
 

3.5. Rozdiely v riešení doplnkovej komunikačnej siete a požiadavky čistopisu zadania 
na spodrobnenie 

 
V priemyselnom parku Hlohovec – MČ Šulekovo je navrhnuté dopravné napojenie 

v súčasnosti nezastavaného územia (vzhľadom na súčasný majetkoprávny stav) invariantne vzhľadom 
na to, že súčasná trasa cety II/513 bude po vybudovaní preložky cesty II/513 v tomto úseku 
prekategorizovaná do funkčnej triedy B3. 

Dopravné nadviazanie zámockého parku je navrhnuté obslužnou komunikáciou funkčnej 
triedy C3 s odbočkou k prevádzkovej budove funkčnej triedy D1 sa rešpektuje „Revitalizácia 
Zámockej záhrady – Hlohovec“, (Ateliér Dobrucká, s.r.o. Nitra, 2009) s prepojením obslužnou 
komunikáciou funkčnej triedy C3 ul. Nábrežie A. Hlinku a ul. Somodskej. 

Sprístupnenie prevádzkovej budovy navrhujeme odbočkou v polohe bližšej k Nábrežiu A. 
Hlinku upokojenou MK funkčnej triedy D1 s povolením obslužnej dopravy. 

Čistopis zadania GD požaduje do „vymiestnenia“ ciest II/513 a II/507 z centra mesta 
Hlohovec navrhnúť optimalizáciu dopravy na prieťahu mestom Hlohovec, pričom nedefinuje kritériá 
pre optimalizáciu dopravy. V zmysle „nultého variantu“ je výhľadové zaťaženie cesty II/513 
v prieťahu mestom negatívnym faktorom najvyššej úrovne. V prípade, že do r. 2025 nebude 
vybudovaná preložka cesty II/513, vznikne v celej dĺžke prieťahu cesty mestom, predovšetkým v jeho 
centrálnej zóne, bariéra, čo je v priamom rozpore s požiadavkami na ochranu a tvorbu kvalitného 
životného prostredia, platnou legislatívou vyžadujúcou rešpektovanie ochranných limitov ako sú 
ochrana ovzdušia, ochrana kultúrneho dedičstva, ochrana hygienických a bezpečnostných podmienok. 
Výpočtami pre rok 2025 sme stanovili zaťaženie tejto cesty v úsekoch jadra CMZ súhrnnú intenzitu 
dopravy v počte 71 498 jázd za 24 hodín. V úseku 1-46 (podľa idealizovanej schémy komunikačnej 
siete) je táto intenzita 16 045 jázd za 24 hodín, v úseku 1-602 (úsek do ktorého patrí aj terajší most cez 
Váh) sme vypočítali intenzitu až 20 151 jázd za 24 hodín, z toho až 3 978 j/24 h nákladných 
automobilov! V úseku 1-2 : 22 286 j/24 h, z toho 2 720 j/24 h NA. Okrem uvedených nepriaznivých 
vplyvov na životné prostredie, spomínané úseky nebudú kapacitne postačovať! Pritom už v súčasnosti 
vznikajú každodenné kongescie automobilovej dopravy v smere k D1! Neriešenie tejto situácie 
spôsobí kolaps dopravy v meste so všetkými jej negatívnymi dôsledkami na kvalitu života obyvateľov 
ako aj na hospodársky a sociálny rozvoj mesta.  

V prípade, že do r. 2025 nebude vybudovaná preložka cesty II/513, bude potrebné požadovanú 
„optimalizáciu dopravy“ na prieťahu mestom Hlohovec riešiť osobitnou špecializovanou 
dopravnoinžinierskou štúdiou so zameraním na organizáciu dopravy s vylúčením doposiaľ povoleného 
parkovania na prieťahu cesty II/513 centrom mesta Hlohovec pri riešení nutného odklonu časti 
dopravy a možnosti zvýšenia počtu dopravných pruhov v medziúsekoch medzi jednotlivými 
križovatkami ako i prestavby križovatiek v predmetnom území pri detailnom posúdení ich kapacity 

                                                 
6  Návrh Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 - most 
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v zmysle jednotlivých ustanovení STN 73 6102 a TP 01/2006 (MDPaT SR) „Výpočet kapacity 
pozemných komunikácií a ich zariadení“ a to minimálne v mierke 1 : 1000.  

Riešenie návrhu dopravy v mestských blokoch intenzifikácie, zóny funkčného využitia a novej 
výstavby, kde nie je riešená podrobnejšie dopravná obslužnosť bloku miestnymi komunikáciami 
a jeho napojenie na ostatnú komunikačnú sieť je potrebné aby zadania urbanistických štúdií ako 
i štúdie v rozpracovanosti boli vypracované v súlade s príslušnými STN 73 6110 a 73 6102. Je 
potrebné dbať na to aby štúdie  podrobne riešili dopravnú obslužnosť blokov miestnymi 
komunikáciami a ich napojenie na komunikačnú sieť mesta, s prihliadnutím na riešenie ostatných 
verejnoprospešných stavieb technickej infraštruktúry. 

Riešenie dopravy na ul. Koperníkova (v úseku od ul. Vinohradskej po napojenie na terajšiu 
trasu cesty II/507) v súvise s možným zjednosmernením MK Koperníkova je navrhnuté 
zjednosmernením Koperníkovej ulice v úseku medzi Vinohradskou ulicou a križovatkou s ul. 
Šafárikovou v oboch variantoch riešenia cestnej dopravy. 

Dopravné napojenie priemyselného areálu Georgia – Pacific je riešené prístupovou 
komunikáciou funkčnej triedy C3 z ul. Hviezdoslavova bezprostredne za križovatkou s ul. M. Benku. 
Ulicu M. Benku navrhujeme zaslepiť t.j. zrušiť križovatku s ul. Hviezdoslavovou po vybudovaní 
preložky cesty II/513. Detail križovania železničnej trate s pôvodnou trasou cesty II/507 vrátane 
navrhovaných stykových križovatiek (určených pre riadenie SSZ) ako i MK funkčnej triedy C3 
sprístupňujúcej areál firmy GEORGIA PACIFIC v mierke 1 : 2000 je na obrázku v prílohe.  

Areál BEKAERT je dopravne nadviazaný zo smeru Nitra obslužnými komunikáciami 
funkčnej triedy C3 z navrhnutej zbernej komunikácie funkčnej triedy B3.  ZENTIVA je sprístupnená 
zo smeru Nitra cez areál spoločnosti. Bývalý areál OSP Čulenova je sprístupnený z Dukelskej ulice 
navrhovanou obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C2 k ul. Šoltésova. 

Pripomienka PhDr. Ing. M. Slobodu, PhD je v rámci severného variantu, ktorý bol vybraný 
pre riešenie GD akceptovaná, nakoľko vytvorenie novej ulice s prepojením ul. Československej 
armády a Dukelskej ulice je riešené aj s prepojením Pánskej nivy s ul. Československej   armády. 
Keďže severný variant bol vybraný pre Návrh GD mesta Hlohovec, je táto pripomienka obsiahnutá aj 
v Návrhu GD. 

 
 

4. STATICKÁ  DOPRAVA 
 

Požiadavka overenia a prehĺbenia návrhu statickej dopravy podľa jednotlivých mestských 
častí (hromadných garáží a povrchových parkovacích miest) je riešená v rámci tejto kapitoly. 
Požiadavka riešenia záchytných parkovísk v okrajových častiach mesta vzhľadom na veľkosť mesta 
Hlohovec nie je potrebná, nakoľko návrh statickej dopravy rieši odstavovanie a parkovanie 
v centrálnej mestskej zóne (CMZ) v súlade s ÚPN CMZ Hlohovec ako i nároky na parkovanie 
v mestskej časti 1 – Centrum bez potreby zriadenia záchytných parkovísk do r. 2025, keďže 
z navrhovaných kapacít pre statickú dopravu sú ciele jázd automobilovej dopravy v rámci pešej 
dostupnosti. Návrh statickej dopravy je riešený invariantne z dôvodu, že lokalizácia hromadných 
odstavných a parkovacích garáží musí byť riešená v súlade s ÚPD, pričom GD stanovuje potrebné 
počty stojísk len do r. 2025. Návrh statickej dopravy vychádza z nasledovných predpokladov : 

• zabezpečenie odstavovania motorových osobných vozidiel je vypočítané a navrhované 
pre výhľadový stupeň automobilizácie stanovený prognózou dopravy pre r. 2025 

• očakávaná deľba dopravnej práce medzi IAD a ostatnou vnútromestskou dopravou je 
v pomere 54 : 46 

• zabezpečenie odstavovania vozidiel v zástavbe s rodinnými domami v rámci jednotlivých 
domov 

• postupné prebudovávanie garážových „kolónií“ na kapacitné hromadné garáže po r. 2025 
• vybavenie všetkých novo realizovaných objektov potrebným počtom odstavných miest 

pre motorové vozidlá v rámci príslušných objektov, resp. pozemkov v zmysle STN 73 
6110 
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Osobitným problémom je riešenie dostatku parkovacích a odstavných plôch pre osobné 
automobily v centre mesta, kde bola snaha o vytvorenie vhodných miestnych podmienok pre 
umiestnenie dostatočného počtu parkovacích miest v hromadných garážach po r. 2025. 

V súvislosti s riešením statickej dopravy je potrebné konštatovať, že nie je možné v danej 
miere zastavanosti územia plne uspokojiť všetky nároky na parkovanie, najmä v centrálnej oblasti. 
Z tohto jednoduchého dôvodu bude žiaduce pristúpiť k určitému systému regulácie parkovania, najmä 
dlhodobého, formou jeho spoplatnenia. 

GD mesta Hlohovec uvažuje vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou 
kapacitou do 2750 miest (s preferenciou podzemných garáží, využitia vnútroblokov, resp. zachovania 
nadzemnej drobnej štruktúry objektov). 

Likvidácia plôch individuálnych garáží po r. 2025 je navrhnutá najmä v lokalitách : 
• Podzámska – Nerudova (vnútroblok) 
• Vinohradská – Šafárikova – SNP (vnútroblok) 
• R. Dilonga – Fraštácka (vnútroblok) 
• Za Duklianskou ulicou 
• Pri poľnohospodárskom družstve 
 
Pri prognóze odstavných stojísk sa vychádzalo z dostupných podkladov o výhľadovom počte 

obyvateľov mesta Hlohovec : 
 
Mestská časť Reálny variant 
Č.1 – Stred 13570 
Č.2 – Sever 3420 
Č.3 – Juh 3437 
Č.4 – Šulekovo 2950 
SPOLU Hlohovec 23377 
 
Pri stanovení stupňa automobilizácie súkromných osobných automobilov sa v prognóze 

uvažovalo so stupňom 329 OA/1000 obyv. v reálnom variante. 
 
Potreba dobudovania odstavných stojísk od r. 2010 do r. 2025 je podľa reálneho variantu 

prognózy nasledovná : 
Mestská časť Počet odstavných stojísk  

v r. 2010 
Potreba dobudovania  
od r. 2010 do r. 2025 

Č.1 – Stred 2496 1970 
Č.2 – Sever 1162 0 
Č.3 – Juh 714 415 
Č.4 – Šulekovo 955 15 
SPOLU Hlohovec 5327 2400 
 
V zmysle uvedeného je riešenie odstavovania vozidiel náročné hlavne v mestskej časti 1 – 

Stred, keďže v ostatných mestských častiach sú nároky minimálne resp. riešiteľné na pozemkoch 
stavebníkov rodinných domov. V mestskej časti 1 – Stred je do r. 2025 je v súlade s ÚPN CMZ 
navrhovaných 1640 odstavných stojísk v hromadných parkovacích garážach (s preferenciou 
podzemných garáží, využitia vnútroblokov pri zachovaní nadzemnej drobnej štruktúry objektov) a to 
menovite v lokalitách : 

• Michalská ul.  – 280 stojísk (HG) 
• Michalská ul. (vnútroblok) – 94 stojísk (PG) 
• Za poštou  (vnútroblok) – 52 stojísk (PG) 
• Pod Beranom – 174 stojísk (HG) 
• Fraštácka ul. – 70 stojísk (HG) 
• Nábrežie A. Hlinku – 250 stojísk(2 x 125) (HG) 
• Nábrežie A. Hlinku – M.Bela (vnútroblok) - 170 stojísk (HG) 
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• Za poštou – Vinohradská (vnútroblok) – 100 stojísk (PG) 
• Nitrianska –  100  stojísk 
• Športový areál Zábranie – 250 stojísk (HG) 
Podrobnú polohu a podmienky riešenia statickej dopravy je potrebné upresniť podrobným 

generelom statickej dopravy v mierke 1 : 1000 v súvise s okolitou zástavbou. 
V ÚPN mesta Hlohovec (po ZaD 2010) navrhované presadzovanie likvidácie plôch 

individuálnych garáží najmä v lokalitách : 
• Podzámska – Nerudova (vnútroblok) 
• Vinohradská – Šafárikova – SNP (vnútroblok) 
• R.Dilonga – Fraštácka (vnútroblok) 
sa nejaví do r. 2025 ako reálne vzhľadom na vlastnícke vzťahy, v dôsledku čoho neuvažujeme 

s realizáciou podzemných garáží v týchto priestoroch do r. 2025. Vzhľadom na uvedené uvažujeme po 
roku 2025 s výstavbou HG: 

• M. Bela – Manckovičova (v priestore SAD) – 300 stojísk (HG) 
• R. Dilonga – Fraštácka (vnútroblok) – 200 stojísk (HG) 
 
Pre realizáciu hromadných garáží v týchto priestoroch je potrebné vytvoriť podmienky 

v rámci podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, keďže návrh v zmysle ÚPN CMZ mesta 
Hlohovec nie je reálny do r. 2025. Do vybudovania hromadných garáží navrhovaných v GD mesta 
Hlohovec je možné riešiť problematiku odstavovania osobných automobilov zjednosmernením 
vybraných miestnych komunikácií funkčnej triedy C3, čo vyžaduje spracovanie osobitnej 
dopravnoinžinierskej štúdie organizácie dopravy v mestskej časti 01 – Stred. 

V mestskej časti 02 – Sever je potreba povrchových parkovacích stojísk viazaná na potreby 
výrobno – obslužných objektov. Pre rekreačno – športové aktivity v tejto lokalite je vhodné v súlade 
s ÚPN mesta Hlohovec (ZaD 2010) realizovať postupne parkovacie kapacity na plochách určených 
ÚPD. 

V mestskej časti 03 – Juh v ÚPN mesta Hlohovec (ZaD 2010) navrhované hromadné garáže 
pre HBV s kapacitou 1800 stojísk : 

• OS Dolná Sihoť (6 x 250 stojísk) 
• OS Dolná Sihoť ( 2 x 150 stojísk) 
nie sú reálne pre výstavbu do r. 2025 a ich potreba do r. 2025 je v GD mesta Hlohovec 

navrhovaná v kapacite 2 x 150 stojísk. Požiadavka ÚPN mesta Hlohovec (ZaD 2010) na vybudovanie 
povrchových parkovacích stojísk na výhľadovú kapacitu 980 stojísk (okrem jestvujúcich 
a navrhovaných pre OS HBV) najmä v oblasti nástupu do zámockého areálu ako aj v priestore pri 
mestskom kúpalisku je nereálna do r. 2025. Parkovisko v závere Šomodskej ulice pre návštevníkov 
Empírového divadla navrhujeme realizovať podľa DSP „Parkovisko Šomodská ul. – Empírové 
divadlo, Hlohovec“ (Ing. B. Aresta, 2009). 

V mestskej časti 04 – Šulekovo je potreba budovania kapacity min. 200 parkovacích stojísk 
v závislosti od realizácie vyššieho občianskeho vybavenia v areáli severne od jestvujúcej cesty II/513 
určeného pre celomestskú a nadmestskú vybavenosť, čo bude potrebné upresniť dopravno – 
urbanistickou štúdiou v súlade s územnými rozhodnutiami.  

Riešenie statickej dopravy zjednosmernením komunikácií je možné vypracovaním špecifickej 
dopravnoinžinierskej dokumentácie „Organizácia dopravy v požadovanom území“ (v čistopise 
Zadania nie je predmetné územie špecifikované), ktorá vyžaduje podrobné zadanie a musí byť 
prerokovaná s príslušným odborom OR Dopravnej polície. Nadväzne na vypracovanie predmetnej 
dokumentácie možno navrhnúť opatrenia pre realizáciu. 

 
V zmysle požiadavky na určenie vybraných ulíc funkčnej triedy C3 v centrálnej časti mesta 

vhodných na parkovanie resp. odstavovanie osobných automobilov uvádzame, že pre tento účel sú 
vhodné ulice : 

• M.R. Štefánika 
• Štúrova 
• Radlinského 
• Hurbanova 
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Porovnanie základných dopravnoinžinierskych údajov s údajmi uvádzanými v ÚPN mesta 
Hlohovec uvádzame v nasledujúcej tabuľke : 

 
Ukazovateľ Stav 

v r. 2010 
Návrh GDP 
pre r. 2025 

ÚPN 
r. 2025 

Počet OA 7880 8870 8000
Počet motoriek 520 600 2000
Počet bicyklov 15000 15000 15000
Stupeň automobilizácie 1 : 2,83 1 : 2,63 1 : 2,5
Φ počet ciest IAD 2,6 2,9 1,00
Deľba dopravnej práce :IAD 52,2% 53,5% 23,0%
Deľba dopravnej práce :MHD 10,2% 9,6% 34,0%
Deľba dopravnej práce :cyklisti 13,2% 13,1% 15,0%
Deľba dopravnej práce :chodci 24,4% 23,8% 28,0%
Počet ciest/deň 40130 48465 80000
Hybnosť celková: cesty/obyv./deň 1,80 2,07 1,6
 
Základná  myšlienka riešenia statickej dopravy spočíva : 
• v usporiadaní existujúcich parkovacích plôch a ich humanizácii 
• v zlepšení situácie s parkovaním v zaťažených lokalitách výstavbou hromadných garáží 
• v budovaní nových rozvojových oblastí a ich realizácie spolu s výstavbou vlastných 

parkovacích miest 
• v umožnení parkovania na komunikáciách v CMZ len pre krátkodobé parkovanie 
• vo vybudovaní hromadných garáží v okrajových polohách CMZ, z ktorých časť môže 

slúžiť ako záchytné parkovacie garáže v pešej dostupnosti CMZ 
 
Dôležitým prvkom riešenia statickej dopravy by mal byť návrh regulácie dopravy pomocou 

spoplatnenia parkovania na určených parkovacích plochách ako doplnkového opatrenia v CMZ a na 
vybraných parkovacích plochách mimo CMZ. 

Výška poplatkov by mala byť podmienená navrhovanou diferenciáciou parkovania v závislosti 
od delenia podľa dĺžky parkovania na : 

• parkovanie krátkodobé  - do 2 hod. 
• parkovanie dlhodobé – nad 2 hod. 
• odstavovanie vozidiel 
 
Nástroje a forma pre spoplatnenie parkovacích miest by mali byť nasledovné : 
• mimo uličný priestor na volných plochách : platené parkovanie – krátkodobé, platené 

parkovanie dlhodobé 
• mimo uličného priestoru v hromadných garážach : platené parkovanie dlhodobé, 

prenájom alebo predaj parkovacieho miesta pre odstavovanie vozidiel 
• v uličnom priestore: platené parkovanie – parkovacie hodiny, platené parkovanie – 

parkovacia karta 
 
Podľa dĺžky parkovania vyplývajú požiadavky na rozdielne dostupnosti cieľov a zvýšená 

variabilita parkovacích plôch. Pre krátkodobé parkovanie je to dostupnosť do 100 m, pre dlhodobé 
parkovanie do 200 m a pre odstavovanie až do 300 m od potenciálneho zdroja alebo cieľa, čím sa 
zvýši spádové územie parkovacích plôch. Podrobné riešenie problematiky statickej dopravy je možné 
len špecifickou dopravnoinžinierskou štúdiou v súlade s plánom organizácie dopravy v mierke min.    
1 : 2000. 
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5. ŽELEZNIČNÁ  DOPRAVA 
 
Z hľadiska polohy mesta Hlohovec v komunikačnej sieti Slovenskej republiky je pre mesto 

význam cestnej a železničnej dopravy porovnateľný. Intenzita osobnej prepravy v r. 2010 predstavuje 
500 ciest/priemerný pracovný deň a do výhľadu k r. 2025 cca 575 – 645 ciest/priemerný pracovný deň, 
čo je nezrovnateľné s automobilovou dopravou. 

Železničnú dopravu v riešenom priestore zabezpečujú nasledovné trate a zariadenia : 
• dvojkoľajná trať č. 120, elektrifikovaná : Bratislava – Leopoldov – Púchov, 

modernizovaná na rýchlosť 160 km/h 
• dvojkoľajná trať č. 133, elektrifikovaná : Leopoldov – Sereď, ktorá bude mať vyšší 

význam z hľadiska možných budúcich úvah o polohe vysokorýchlostnej trate 
a intermodálneho terminálu. 

• jednokoľajná trať č. 141, neelektrifikovaná : Leopoldov – Zbehy 
Návrh usporiadania železničnej dopravy predpokladá dokonalejšie využitie jestvujúcich 

železničných dopravných zariadení a tratí na území mesta Hlohovec. Trať č.120 je hlavnou 
železničnou trasou vnútroštátneho a medzinárodného významu. V medzinárodnej osobnej doprave je 
využívaná systémami EC a IC, v medzinárodnej nákladnej doprave je zaradená do trás AGTC. Táto 
železničná trať je zaradená do siete medzinárodných železničných tratí s maximálnou traťovou 
rýchlosťou 160 km/hod. 

GD mesta Hlohovec uvažuje po r. 2025 so zdvojkoľajnením železničnej trate č.  141 ako  i s 
jej elektrifikáciou. Vzhľadom na požiadavku Železníc Slovenskej republiky, Bratislava o zachovanie 
jestvujúcich objektov a zariadení ŽSR sa v Návrhu GD mesta Hlohovec uvažuje o zachovaní 
jestvujúcich objektov a zariadení ŽSR v pôvodnom rozsahu. V dôsledku uvedeného autobusová 
stanica a odstavné plochy pre autobusy sú riešené osobitne v kap. 7 – Autobusová doprava. 

V súlade s rezortnými zámermi sa uvažuje s budúcou úpravou elektrifikovanej železničnej 
trate č. 133 Leopoldov – Sereď, ktorá prechádza okrajovým územím Hlohovca na traťovú rýchlosť 
140 km/hod. 

Do železničnej stanice Hlohovec sú zapojené všetky vlečkové systémy, ktoré obsluhujú 
okolité priemyselné objekty (Zentiva, a.s., Bekaert Hlohovec, a.s.). Pri preložke cesty II/513 
nedochádza k redukcii vlečiek. 

V návrhovom období (do r. 2025) sa vzhľadom na uvažované prepravné objemy 
nepredpokladá výšková úprava jestvujúceho železničného mosta v súvislosti s budúcou Vážskou 
vodnou cestou. Železničné vlečkové napojenie uvažovaného prístavu Leopoldov je v ÚPN mesta 
Leopoldov riešené zo železničnej stanice Leopoldov. Železničné pripojenie priemyselných závodov 
mesta Hlohovec do priestoru budúceho verejného nákladného prístavu Leopoldov – Hlohovec bude 
možné len cez železničnú stanicu Leopoldov.  

Požiadavka na vyriešenie ďalšieho železničného prejazdu cez železničnú trať č. 141 je 
vyriešená nadjazdom navrhovanej preložky cesty II/513 nad touto železničnou traťou. 

Jestvujúce priecestie na súčasnom prieťahu cesty II/507 sa v návrhu GD mesta Hlohovec stáva 
priecestím na zbernej komunikácii funkčnej triedy B3, keďže cesta II/513 je vedená mimo 
zastavaného územia mesta Hlohovec a cesta II/507 využíva peáž po ceste II/513 (Nitrianska ulica). 

Pre rozvoj železničnej dopravy vytvára Návrh GD predpoklady pre realizáciu verejného 
terminálu intermodálnej prepravy (VTIP). Do roku 2025 navrhujeme v rámci VTIP len výstavbu TIP 
1. S dobudovaním VTIP sa uvažuje až v etape po roku 2025. Pripojenie terminálu na železničnú sieť je 
navrhnuté v súlade s investičným zámerom – zo železničnej stanice Leopoldov odbočením 
z existujúcej výťažnej koľaje a zo zhlavia železničnej stanice. Navrhované riešenie počíta 
s obojstranným pripojením na trať AGTC č. 120 Bratislava – Púchov. Súčasťou VTIP by mala byť aj 
samostatná vchodovo – odchodová skupina koľají s výťažnou koľajou. VTIP bude slúžiť na prekládku 
intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) medzi železničnou dopravou a nákladnou automobilovou 
dopravou a ako centrálny prerozdeľovací terminál pre železničnú dopravu. Počíta sa aj s tým aby 
VTIP mohol byť vo výhľade po r. 2025 prepojený aj s nákladným prístavom Leopoldov. V súlade 
s investičným zámerom sa počíta s etapovou realizáciou VTIP, do roku 2025 TIP 1 v priestore 
ohraničenom modernizovanou a pôvodnou železničnou traťou č. 120, po roku 2025 na ploche 
severozápadne od plochy 1. Etapy, podľa aktuálnych potrieb. Súčasťou TIP by mala byť aj samostatná 
vchodovo – odchodová skupina koľají s výťažnou koľajou. TIP bude slúžiť na prekládku 
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intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) medzi železničnou dopravou a nákladnou automobilovou 
dopravou a ako centrálny prerozdeľovací terminál pre železničnú dopravu.  Generel dopravy navrhuje 
pripojiť areál terminálu intermodálnej prepravy na cestnú sieť okružnou križovatkou na ceste II/513. 
Firma PRODEX, s.r.o. Bratislava vykonala overenie návrhu kapacitným výpočtom navrhovanej 
križovatky. Výpočet preukázal, že pripojenie terminálu nebude mať významnejší dopad na 
priepustnosť cesty II/513.  

 
 

6. VODNÁ  DOPRAVA 
 
Vodné dielo Sereď – Hlohovec je viacúčelové vodné dielo, ktoré je zároveň aj súčasťou 

strategickej investície projektu Vážskej vodnej cesty. Jeho význam spočíva predovšetkým v tom, že 
svojim umiestnením umožňuje prepojenie plavebnej cesty Dolného Váhu s plavebnou cestou vedenou 
v derivačných kanáloch Vážskej kaskády. Bez jeho realizácie nie je možné vytvoriť zo splavnenia 
Váhu dopravný koridor medzinárodného významu, ktorý by plnohodnotne využíval všetky možnosti 
a strategickú polohu Považského multimodálneho dopravného koridoru.  

Kombinácia dobrých sklonových pomerov a vhodného odtokového režimu umožňuje využitie 
rieky Váh pre výstavbu vodnej cesty. Časť vodných diel realizovaných po r. 1945 má vybudované 
plavidlové komory pre plavidlá s nosnosťou nad 1000 ton. Časť vodných diel je riešená tak, že 
dodatočná realizácia plavidlových komôr nevyvolá vážne technické problémy. Minimálna hĺbka vody 
v prívodných a odpadových kanáloch sa pohybuje okolo 5 m. Kanály sú dimenzované tak, aby stredná 
prietoková rýchlosť neprekročila 1,2 m/s. Na území mesta Hlohovec sa nachádza časť vodnej cesty na 
rozmedzí dolného a stredného Váhu. Vážska vodná cesta svojou prepravnou kapacitou umožní v rámci 
deľby dopravnej práce časť tovarových prúdov presunúť na vodnú dopravu. V súčasnosti však táto 
vodná cesta nie je ešte prevádzkyschopná, a tak vodná doprava v úseku Váhu pri Hlohovci pozostáva 
čisto zo športového a rekreačného využitia. 

Plavba aj energetické využitie sú zároveň dvomi rozhodujúcimi úžitkami vodného diela 
z hladiska jeho ekonomickej návratnosti. 

Zabezpečenie plavby na VD Sereď – Hlohovec znamená vybudovanie preplavovacej komory 
(PLK) a plavebnej dráhy pre gabarity medzinárodnej plavebnej triedy VIa. 

V tomto kontexte je VD Sereď – Hlohovec naozaj strategickým vodným dielom, pretože   
umožňuje prepojenie plavebnej dráhy vedenej korytom Dolného Váhu od Komárna po Kráľovú, do 
plavebnej dráhy vedenej v derivačných kanáloch Vážskej kaskády až po Žilinu. Podľa doteraz 
vykonaných prieskumov (viď DÚR) tovarových tokov, by sa na takto vytvorenú vodnú cestu 
presmerovalo cca 3,40 mil. ton tovarov ročne. 

VD Sedreď – Hlohovec zabezpečí protipovodňovú ochranu územia pri Váhu v dĺžke cca 25 
km a výrazne zlepší doterajší stav protipovodňových opatrení v území. 

V rámci stavebných objektov sa uvažuje aj s objektom  - SO 717 Lávka pre peších cez Váh 
Hlohovec – Šulekovo. 

Postup výstavby VD Sereď – Hlohovec je vzhľadom na rozsah stavebných prác a rozlohu 
a tvar staveniska rozdelený do niekoľkých pracovných etáp. 

V 4. etape sa dokončia práce na prívodnom derivačnom kanáli. Až v 7. etape sa vytýči 
plavebná dráha, dokončia sa biokoridory, ekologické opatrenia a náhradná zeleň, opravia sa cesty 
a spevnené plochy. Doba výstavby vodného diela je vzhľadom na charakter stavby naplánovaná na cca 
6 rokov, na základe DÚR z 05/2007 -  investor Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava. 

Vzhľadom na doterajšiu projektovú prípravu (DÚR) sa v „GD mesta Hlohovec“ uvažuje 
s realizáciou do r. 2025 i keď sa vezme do úvahy, že žiadosť o územné rozhodnutie bola rozhodnutím 
Krajského stavebného úradu Trnava (č. KSÚ-OSP-2009/00020/PI, KSÚ-OSP-2010/001118 PI, KSÚ-
OSR-2011/00681/PI zo dňa 5.9.2011) zamietnutá, čo bolo potvrdené rozhodnutím Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky rozhodnutím 13.2.2012 
č.02976/2012/SVBP-46765-Kr. V rámci grafickej časti boli prevzaté zábery pozemkov v súvislosti so 
stavbou Vodného diela Sereď – Hlohovec na základe podkladov z Vodohospodárskej výstavby š.p. 

 Územné konanie (konanie oznámené  Krajským stavebným úradom Trnava  oznámením  zo 
dňa 14.2.2012 č. 2012/00030/Pl pre navrhovateľa TOP OPTIMAL, s.r.o. Praha, na základe  návrhu zo 
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dňa 10.7.2006)  ku dňu ukončenia  spracovania návrhu GD  nebolo Krajským stavebným úradom 
Trnava ukončené. 

Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava  podal opätovne návrh na vydanie územného 
rozhodnutia  a naďalej pokračuje v príprave stavby Vodného diela Sereď – Hlohovec. 

Koncepcia územného rozvoja Slovenskej republiky 2001 (KURS) v súlade s rozvojovým 
dokumentom MDPT SR uvažujú s multimodálnym koridorom prechádzajúcim dotknutým územím. 
Táto skutočnosť je potvrdená ÚPD VÚC Trnavského kraja. Predmetné územie je z hľadiska 
dopravných vzťahov a väzieb významným prvkom v dopravnej infraštruktúre Slovenskej republiky.  

 
Územím prechádzajú 3 multimodálne dopravné koridory celoeurópskeho významu. 

Koridor č. IV (Berlín – Praha – Budapešť – Constanca/Thesaloniki – Istambul) 
Koridor č. V  (Terst – Lubľana – Budapešť – Bratislava – Užhorod – Ľvov) 
Koridor č. VII (Dunajská medzinárodná vodná cesta) 
 
Zastúpenie jednotlivých druhov dopravy je v celku vyvážené, plošne prevláda mierna 

dominancia cestnej dopravy. 
Z hlavných dopravných trás je potrebné pri výstavbe vodného diela uvažovať s nasledovnými 

komunikáciami v bezprostrednom okolí VD : 
• železničná trať č. 140 Nitra – Šurany – Nové Zámky 
• št. cesta I. tr. č. I/51  Trnava – Piešťany – Trenčín 
• št. cesta I. tr. č. I/64  Topoľčany – Nitra – Nové Zámky (Lučenec) 
 
Pre výstavbu VD je vodná doprava použiteĺná predovšetkým pre odvoz prebytočných 

štrkopieskov cez nádrž VD Kráľová. Vhodné by bolo použiť vodnú dopravu aj na opevňovacie práce 
z lomového kameňa. 

V spojitosti s výstavbou Vážskej vodnej cesty je súvisiacou investíciou výstavba obchodných 
verejných prístavov v Seredi a Hlohovci ( na území mesta Leopoldov). Perspektívna poloha obidvoch 
prístavov je územne, dopravne aj technicky koordinovaná s vodným dielom ale nie je súčasťou 
realizácie VD Sereď – Hlohovec. 

Plavebná dráha vedená v nádrži Siladice (na území mesta Hlohovec) bude súčasťou 1. Etapy 
vážskej vodnej cesty – splavnenie Váhu Komárno – Sereď. 

Premostenie plavebnej dráhy musí spĺňať nasledovné plavebné gabarity  v oboch variantoch: 
• podchodná výška pod mostami min. 7,00 m 
• šírka plavebného poľa min. 50 m 
V tomto prípade by mala byť spodná hrana mostovky uvažovaná na kóte minimálne 148,10 m 

n.m. a vyššie. GD nie je dokumentácia pre stavby mostných objektov, ale len navrhuje smerové 
vedenie ciest. 

Nakoľko po zmene administratívnych hraníc medzi mestami Hlohovec a Leopoldov leží 
nákladný prístav výlučne na území Leopoldova, uvažujeme na území Hlohovca len s osobným 
a športovo – turistickým prístavom. S umiestnením osobného prístavu uvažujeme v GD v polohe 
navrhnutej v ÚPN mesta Hlohovec t.j.  pri jestvujúcom premostení cesty II/513 na Nábreží A. Hlinku 
s kotvením lodí pri pontónovej konštrukcii.  

Osobný prístav musí mať okrem zariadení na vodnej ceste aj zodpovedajúce objekty na brehu. 
Súčasťou je aj dopravné pripojenie na cestnú sieť, sieť MHD, pešie a cyklistické trasy. Vzhľadom na 
uvedené je potrebné vhodnosť tejto polohy pre situovanie osobného prístavu preukázať 
špecializovanou urbanistickou štúdiou. Športový prístav a športová lodenica budú umiestnené v rámci 
športovo – rekreačno – oddychových plôch v priestore na pravom brehu Váhu nad navrhovanou 
lávkou pre peších a cyklistov spájajúcou MČ 04 – Šulekovo s ľavobrežnou časťou mesta MČ 03 – Juh. 
Športovo – turistický prístav bude v prevažnej miere slúžiť v letnej turistickej sezóne pre tranzitné 
kotvenie športových turistických lodí počas ich etapového pobytu v Hlohovci pri jazde po Váhu 
a v mimosezónnom období pre trvalé kotvenie domácich športových lodí turistického typu. Vybavenie 
športovo – turistického prístavu vyžaduje zriadenie kotviaceho bazénu a zázemia na brehu prístaviska 
ako sú : objekty správy prístavu, servis, dielne pre opravy a údržbu lodí a čerpaciu stanicu pohonných 
látok. Vhodné pripojenie na cestnú komunikačnú sieť je možné navrhovanou prístupovou 
komunikáciou z Priemyselnej ulice (MČ Šulekovo).  
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7. AUTOBUSOVÁ  DOPRAVA  
 

Autobusová doprava je pre mesto Hlohovec najdôležitejším druhom hromadnej dopravy 
v súčasnom stave a ostane ňou aj do budúcnosti. Jej význam a dôležitosť je potrebné podporovať 
opatreniami, ako sú vypracovanie organizačných opatrení pre integrovanú dopravu osôb, jej podpory 
zo strany VÚC Trnavského samosprávneho kraja a zo strany mestského zastupiteľstva mesta 
Hlohovec.  Začiatky a konce liniek Miestnej hromadnej (autobusovej) dopravy (MHD) a prímestskej 
autobusovej dopravy (PAD) navrhujeme do prirodzeného miesta pre uskutočňovanie prestupov medzi 
druhmi dopravných prostriedkov (železnica – autobusy) ako aj medzi MHD a PAD a aj medzi linkami 
v rámci MHD i PAD.  

Takéto organizačné opatrenie prispeje predovšetkým k prehľadnosti a k možnostiam výberu 
liniek a spojov pre uskutočnenie svojich zámerov na vykonanie cesty hromadnou dopravou. Vrátane 
zvýšenia podielu pravidelných jázd do zamestnania, škôl a nepravidelných ciest do zdravotníckych 
zariadení, za vybavenosťou ap. z celkového počtu ciest do Hlohovca a opačným smerom, na úkor 
individuálnej dopravy automobilovej (IAD). V tomto záujme je potrebné podstatne zjednodušiť 
vedenie liniek MHD, diferencovať linky podľa obsluhovanej časti územia mesta, s čím súvisí 
prehľadné číslovanie liniek MHD. Pre cestujúcich sú pre uprednostnenie prostriedkov hromadnej 
dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou podstatné hlavne tieto faktory: čas potrebný na 
dosiahnutie cieľa cesty, s čím súvisí priamosť linky (spoja), interval spojov, vhodnosť časov odchodov 
spojov, pohodlie pred nástupom do dopravného prostriedku a počas prepravy, prehľadnosť liniek 
a cestovných poriadkov, možnosti a nadväznosti spojov pri potrebe prestupov, cena za vykonanú 
cestu.  
           S návrhom riešenia premiestnenia (vymiestnenia areálu) areálu SAD  zo súčasnej lokality 
areálu  Nábrežie A.Hlinku č.25 (o výmere  1,25 ha)  Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. ako  
vlastník areálu a  prevádzkovateľ prímestskej a mestskej hromadnej dopravy do lokality Železničná 
ulica nesúhlasí. Návrh revitalizácie predstaničného priestoru (Feasibility study autobusovej stanice), 
ktorú vypracoval Architech, s.r.o., ktorá bola predmetom riešenia  rokovaní s mestom Hlohovec 
o odkúpení pozemku  p.č.743/5  v  roku 2009 a z ktorej sa vychádzalo pri spracovaní konceptu, už nie 
je možné zo strany SAD  považovať za podklad pre doriešenie premiestnenia areálu SAD, vzhľadom 
na zmenu ekonomických a technických podmienok.  

  Na základe rokovania vedenia mesta Hlohovec a zástupcami SAD  dňa 23.3.2012 boli 
prerokované základné nároky na nový areál SAD: 

• výmera cca 0,8-1,2 ha, 
• priorita umiestnenia ČSPHM a umyvárky, 
• sociálne zázemie pre cca 45 až 50 zamestnancov, 
• počet autobusov 40 až 50, 
• dopravné napojenie na komunikačnú sieť (znižovanie počtu jalových – prístavných 

a odstavných km), 
ktoré budú predmetom ďalšieho riešenia medzi mestom Hlohovec a SAD na základe ďalšej analýzy 
možností umiestenia areálu na území mesta Hlohovec.             
 

7.1.  PRÍMESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
 

Prímestská autobusová doprava zabezpečuje prepravu cestujúcich z  a do     spádového územia 
mesta Hlohovec. Vedenie liniek je zobrazené vo výkrese číslo 5.   

Začiatky, resp. konečné zastávky PAD navrhujeme na železničnej stanici Hlohovec, kde by 
v budúcnosti mal vzniknúť dopravný uzol, v rámci integrovaného systému osobnej dopravy (ISOD), 
v ktorom by sa uskutočňovali prestupy zo železnice na PAD i MHD, ako aj medzi PAD a MHD. 
Podrobný návrh efektívneho fungovania ISOD je potrebné vypracovať samostatnou odbornou štúdiou. 
Podružným uzlom PAD je Hlohová ulica, kde je možné vykonávať prestupy na MHD ako aj využiť 
lepšiu dostupnosť do CMZ. Zastávky autobusov na Hlohovej ulice navrhujeme posunúť v smere od 
existujúcej kruhovej križovatky (viď výkresovú časť) aby autobusy prichádzajúce na zastávky mali 
možnosť nájsť si miesto na dlhšom úseku a nezasahovali tak do križovatky, čo niekedy blokuje túto 
križovatku. 
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7.2. MHD  

 
       Je potrebné aby sa Mestská hromadná (autobusová) doprava (MHD) v Hlohovci rozvinula 
a zvýšil sa jej význam v systéme prepravy osôb. Vedenie liniek MHD je uvedené vo výkrese číslo 
5.Tento cieľ je možné dosiahnuť zvýšením atraktivity MHD zlepšením prehľadnosti liniek, rozšírením 
obsluhovaného územia, vytvorením centrálneho uzla pre prestupovanie cestujúcich na autobusy PAD 
a železnicu v priestore pred železničnou stanicou. Podružný, ale dôležitý uzol pre prestupy ostane na 
Hlohovej ulici. Pre zlepšenie možností obyvateľov mesta Hlohovec využívať železničnú dopravu na 
hlavnej trati ŽSR je účelné zaviesť linku PAD zo železničnej stanice Hlohovec do železničnej stanice 
Leopoldov, kde je možnosť podstatne väčšieho výberu vlakov do celej Slovenskej republiky i do 
Európskej únie. Samostatnú linku navrhujeme zriadiť pre zabezpečenie pravidelnej prepravy osôb do 
spoločností Bekaert a Zentiva. 

Pre zabezpečenie obsluhy územia v novovznikajúcom obchodnom centre a v mestskej časti 
Šulekovo navrhujeme zriadiť nové zastávky MHD, ktoré budú slúžiť aj prímestskej autobusovej 
doprave. Týmto opatrením bude zabezpečená dostupnosť k zastávkam MHD a PHD do 5 minút na  
74,68  % územia MČ Šulekovo. 

Dostupnosť k zastávkam MHD, zistená na základe použitia kritéria prijateľného času chôdze 
rýchlosťou 4 km/hod, čo je 5 minút, s uvažovaním fyzických prekážok (železničná trať, cesta vyššej 
triedy, rieka a pod.) je nasledovná: 

MČ 1,2 a 3 dostupnosť na zastávky MHD do 5 minút je zabezpečená z plochy 53,865 Ha. 
Celková plocha týchto mestských častí je 76,274 Ha, z čoho vychádza, že prijateľná obsluha územia je 
70,61 %. V MČ 4, Šulekovo je dostupnosť na zastávky MHD do 5 minút zabezpečená z plochy 16,712 
Ha. Celková plocha zastavaného územia je 22,377 ha, z čoho vychádza, že prijateľná dostupnosť 
k zastávkam je zo 74,68 % územia mestskej časti. 

 
 

8. PEŠIA  DOPRAVA 
 
Predpoklady pre upokojenie dopravy na ulici SNP a prepojenie časti pešej zóny na Námestí 

sv. Michala a ulice M.R.Štefánika sa vytvoria až po realizácii preložky cesty II/513 a vytvorení 
vnútorného mestského komunikačného okruhu. 

V GD mesta Hlohovec sa uvažuje s vytvorením pešej zóny v súlade s ÚPN CMZ Hlohovec 
(Aurex, s.r.o. Bratislava, 2010) pri pokračovaní hlavných peších trás v smere severnom k železničnej 
a autobusovej stanici a v smere južnom k sídlisku. 

Súčasťou návrhu rozvoja pešej dopravy v meste je aj návrh realizácie lávky pre peších 
a cyklistov, spájajúcej mestské časti Juh a Šulekovo, a to v predĺžení ul. Osloboditeľov v smere ku 
vstupu do Zámockého parku. 

V súlade s návrhom pešej zóny v zmysle ÚPN CMZ Hlohovec (v priestore Nám. Sv. Michala 
a časti ul. M.R.Štefánika) sa navrhujú trasy pešej dopravy (okrem navrhovaného úseku mestskej triedy 
C1) popri obslužných komunikáciách funkčnej triedy C3 v súbehu s trasami navrhovanými pre 
cyklistickú dopravu. Peší nadchod cez koľajisko železničnej stanice do Mierovej ulice ponechávame 
v pôvodnej polohe a zahŕňame ho do peších trás s možnosťou prechodu cyklistov. Súčasne 
navrhujeme aj ďalší nadchod nad železničnou traťou, podľa výkresu číslo 6. 

 
 

9. CYKLISTICKÁ  DOPRAVA 
 

V súčasnosti prevažujú cesty do zamestnania a rekreačná cyklistická doprava v okolí Váhu. 
Cyklistická doprava sa v súčasnosti realizuje po jestvujúcej uličnej sieti. Napriek vysokej vybavenosti 
bicyklami (693 bicyklov/1000 obyvateľov) je počet najazdených km/rok v pracovných dňoch len 370 
km/rok a pri rekreačných cestách 1700 km/rok. Návrh cyklistickej dopravy je vo výkrese číslo 6. V 
rámci širších vzťahov sa v súlade s ÚPN mesta Hlohovec uvažuje s vybudovaním Považskej trasy pre 
cykloturistiku, vedenú po hrádzach Váhu s nadviazaním na medzinárodnú Podunajskú cyklistickú 
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trasu (regionálnej cyklotrasy Sereď – Hlohovec). ÚPN VÚC Trnavského samosprávneho kraja 
uvažuje na území okresu Hlohovec s vybudovaním Považskej cykloturistickej trasy na 
protipovodňových hrádzach Váhu, ako i budovaním cyklistických trás v Hlohovci s ich prepojením na 
Považskú trasu. S realizáciou Považskej cyklotrasy na hrádzi pozdĺž nábrežia regionálnej cyklotrasy 
Sereď – Hlohovec sa uvažuje návrh cyklistických trás s nadviazaním železničnej stanice Hlohovec 
a budovaním siete cyklistických trás v nadväznosti na pešiu zónu v jej predĺžení v smere ulíc 
Podzámska, Pod Beranom, Pribinova a SNP. V mestskej časti 02 – Sever sa uvažuje s dobudovaním 
cyklotrasy na ľavostrannej hrádzi s pripojením na navrhované rekreačno – športové plochy pri 
štrkoviskách. 

V GD sa uvažuje s vybudovaním príslušnej časti Považskej cyklotrasy na pravobrežnej hrádzi 
rieky Váh s napojením do smeru do Leopoldova. 

V rámci realizácie Vodného diela Sereď – Hlohovec sa navrhuje realizácia lávky pre chodcov 
a bicyklistov cez Váh v predĺžení ul. Osloboditeľov (zo Šulekova) smerom k vstupu do Zámockého 
parku v súlade  podľa  ZaD 2011. 

V GD sú navrhované hlavné cyklistické trasy po obidvoch hrádzach Váhu (Považská 
cyklotrasa a navrhovaná regionálna cyklotrasa Sereď – Hlohovec, žel. stanica) s odbočkami 
základných trás k centru mesta, na žel. a autobusovú stanicu, do zámockého areálu a rekreačno – 
športových areálov, čo vytvára vhodnejšie podmienky pre cyklistickú dopravu na týchto vybraných 
trasách a tým rozvoj cyklistickej dopravy v intenciách prognózy deľby dopravnej práce (stanovenej 
v časti „C“ GD – Prognóza dopravy) t.j. 13,1% podiel na vnútromestskej doprave. V GD je 
navrhovaná cyklotrasa až do Šulekova po ul. D. Jurkoviča a zároveň do Leopoldova súbežne so 
železničnou traťou č. 141. 

Návrh trás cyklistickej dopravy je riešený v súvise s návrhom obslužných miestnych 
komunikácií funkčnej triedy C2 s využitím jestvujúcich obslužných komunikácií zaradených do 
funkčnej triedy C3 s nižšou intenzitou automobilovej dopravy. Návrh cyklotrás v zastavanom území je 
riešený po obslužných miestnych komunikáciách C3 a to po uliciach : Pod Beranom, Michalskej, 
Radlinského, Železničná, Štúrova, Fándlyho, časti M.R.Štefánika s podchodom popod žel. trať č. 141 
k ul. Ľ. Zúbka s pripojením novonavrhovanou cyklistickou cestičkou na, Komenského, Bezručova 
s pokračovaním do MČ.3 po uliciach Kpt. Nálepku, Vodárenskej a Koperníkova ako i do MČ.2 po 
uliciach M.Benku a Mierovej. ul. 

Zároveň sa navrhuje vedenie cyklotrasy cez jestvujúci most cez Váh (cesta II/513) 
prostredníctvom navrhovanej  konzoly pre pešiu a cyklistickú dopravu s pokračovaním do 
navrhovanej výrobno – obslužnej zóny Šulekovo a to po východnej strane mosta. 

V GD sa navrhuje využiť pre cyklistickú dopravu ulicu Starý rínok, Petra Jilemnického, 
Gorkého, Kamenohorská. Cyklotrasu od ul. M. Benku po ulici Čsl. armády navrhujeme až po 
vybudovaní preložky cesty II/513 a vylúčení kamiónovej dopravy z ul. M. Benku po príslušnej úprave 
uličného priestoru. 

Vzhľadom na to, že do budúcnosti predstavuje mesto Hlohovec a jeho okolie bohaté možnosti 
rozvoja cyklistickej dopravy, uvažujeme v súlade s požiadavkami na výstavbu vodného diela Sereď – 
Hlohovec s realizáciou : 

• zachovania podmienok pre riešenie cyklotrás po dvoch nábrežných trasách ako súčasti 
Považskej cyklotrasy 

• úprava ľavostrannej hrádze asfaltovým povrchom pre účely cyklotrasy ako vyvolanú 
investíciu VD Sereď – Hlohovec 

• vybudovanie obojsmernej lávky pre cyklistov a chodcov v súlade s STN 73 6110 medzi 
mestskými časťami č.4 Šulekovo a MČ č.3 Hlohovec Juh (v pokračovaní ul. 
Osloboditeľov v smere k Zámockej záhrade) 

 
Čistopis zadania požaduje len riešenie možnosti úprav súčasného mosta cez Váh pre zvýšenie 

bezpečnosti cyklistov a chodcov. V zmysle STN 73 6110 je funkčná trieda cyklistických komunikácií 
(cestičiek pre cyklistov) D2 – s vylúčením alebo oddelením motorovej dopravy. Keďže sa jedná 
o rekonštrukciu mosta a stanovenie výhľadového zaťaženia je problematické (pre súčasné nízke 
zaťaženie nebolo potrebné prieskumom zisťovať), navrhujeme šírku obojsmernej cyklistickej 
komunikácie 2,5 m, pričom pri rekonštrukciách (konzolová konštrukcia) je možné znížiť šírku pruhu 
na 1,0 m. 
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10. DOPADY NÁVRHU GD MESTA HLOHOVEC NA PRIESTOROVÉ A FUNKČNÉ  

USPORIADANIE 
 
Návrh GD mesta Hlohovec nadväzuje na doposiaľ prerokované čiastkové výsledky úlohy – 

prieskumy, analýza, scenáre, prognóza dopravy a Koncept GD, ktoré boli vypracované s cieľom 
zabezpečiť trvalo udržateľnú kvalitu mestskej dopravnej infraštruktúry. Do procesu plánovania 
rozvoja územia vstupujú požiadavky ochrany prírody a človeka, jeho kultúrnych a zdravotných 
potrieb. Hlavné funkčné zložky územia sa dajú agregovať do skupín – bývanie, výroba, služby 
a doprava. 

Skladbu funkcií v urbanizovanom priestore, ich územné a technické podmienky možno 
zhodnotiť vo vzťahu k potenciálu územia, rozmiestnenia kapacít a prevádzkovej spôsobilosti slúžiť 
užívateľom. Cieľom je vhodná skladba funkcií, ktorá je podmienkou ďalšieho rozvoja územia pri 
usmerňovaní vyváženosti jednotlivých zložiek životného priestoru pre dlhodobo udržateľný rozvoj 
územia a dopravy. 

Doprava a priľahlé územie sú vo vzájomnom vzťahu, v interakcii. Špecifickým dokumentom 
v zmysle Stavebného zákona je generel dopravy, keď sa vypracováva ako územnoplánovací podklad 
pre identické územie vymedzené územným plánom s prihliadnutím na ekologické, priestorové, 
prípadne ekonomické obmedzenia a podmienky navrhnutých variantov rozvoja dopravného systému 
v riešenom území.  

Vzhľadom na uvedené predkladané dopravné riešenie zohľadňujú podmienky 
sociodemografické, ekologické, územnotechnické ako i nadregionálne a regionálne priestorové 
požiadavky tak, ako boli stanovené v Územnom pláne mesta Hlohovec do r. 2025. Intenzifikácia 
územia navrhovaná v zmenách a doplnkoch ÚPN po roku 2025 by bránila rozvoju hlavného 
komunikačného systému mesta Hlohovec, t.j. vybudovaniu obchvatu cesty II/513 mimo zastaveného 
územia navrhovaného v ÚPN po roku 2025. 

Na základe zostavených rozvojových scenárov dopravy boli vypracované dva koncepty 
rozvoja dopravy s čiastočnou modifikáciou v ÚPN mesta Hlohovec navrhnutého územnotechnického 
rozvoja v súlade s požiadavkami ochrany a rozvoja územia. Z hľadiska dopravných systémov sa jedná 
hlavne o dopravnú infraštruktúru nadregionálneho, regionálneho a mestotvorného významu. 

Územný plán mesta Hlohovec bol schválený  v r. 1989. Následne boli vypracované Zmeny 
a doplnky ÚPN v r. 1999, 2003, 2005, 2006, 2009 ,2010 a 2011. Územný plán CMZ mesta Hlohovec 
bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 9.12.2010. 

Návrh GD mesta Hlohovec bol spracovaný na základe súboru pripomienok všetkých 
účastníkov územnoplánovacieho procesu a príslušných pokynov na dopracovanie GD. 

Rozvojové plochy mesta Hlohovec sú v ÚPN mesta Hlohovec lokalizované severne ale aj 
južne od súčasného zastavaného územia. Stav a zámery rozvoja mesta Hlohovec boli analyzované na 
podklade poskytnutých ÚPN mesta Hlohovec a ÚPN CMZ mesta Hlohovec získané na oficiálnej 
stránke Mesta Hlohovec ako aj priamo od zhotoviteľa ÚPN AUREX, s.r.o., Bratislava. 

Pretože Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec prekračujú z aspektu demograficko – 
hodpodárskeho potenciálu mesta Hlohovec podstatne horizont platného ÚPN mesta Hlohovec 
(dokonca aj optimistický variant uvažujúci s 25000 obyvateľmi do roku 2025), pri tvorbe GD sa 
vychádzalo z hlavných cieľov GD mesta Hlohovec pri integrácii prevládajúcich funkcií (bývanie, 
občianska vybavenosť, šport a rekreácia, výroba a skladovanie vrátane poľnohospodárskej výroby na 
nároky na individuálnu a nákladnú automobilovú dopravu. 

Územnotechnické podmienky rozvoja mesta Hlohovec v nive rieky Váh budú aj v budúcnosti  
obmedzovať : 

• krajinné prvky : rieka Váh (pripravované vodné dielo Sereď – Hlohovec, horský masív) 
• dopravné líniové stavby : diaľnica D1 Bratislava – Žilina, žel. magistrála č. 120 Bratislava 

– Žilina, žel. trate č.133 a č.141 s vlečkovým napojením priemyselného areálu 
• kontaktné obce a obce okresu Hlohovec z hľadiska „priťaženia“ dopravy v únosných 

hraniciach zvládnuteľných cestami III. triedy 
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Vzhľadom na geografické danosti, rozloženie mesta – jeho obytných príležitostí a pracovných 
aktivít bola riešená dopravná infraštruktúra mesta tak, aby bolo zachované udržateľné prostredie pre 
život súčasných obyvateľov aj budúcich generácií mesta Hlohovec. 

Pri Návrhu GD mesta Hlohovec sa rešpektovala : 
• rozloha a poloha mesta, 
• demografická štruktúra osídlenia, 
• ekonomické a hospodárske aktivity mesta, 
• predpokladaný demografický potenciál, 
• predpokladaný ekonomický potenciál, 
• realizovateľnosť návrhov v čase. 
 
Cieľom bolo pripraviť návrh dopravnej infraštruktúry tak, aby : 
• bolo zachované udržateľné životné prostredie pre budúce generácie, 
• boli vytvorené dobré podmienky pre rýchly ekonomický rozvoj, 
• boli zachované miestne zvyklosti v záujme udržania originality a jedinečnosti územia. 
 
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, 
• návrhom obsluhy územia prostriedkami MHD preferovať jej rozvoj, 
• preferovať potreby nemotorických účastníkov dopravy a to najmä chodcov a cyklistov. 
 
Východiskovými vstupmi boli : 
• prieskumy dopravy, 
• analýza súčasnej dopravnej situácie, 
• prognóza dopravy pre jednotlivé scenáre, 
• Koncept GD vo variantoch. 
 
Schválený ÚPN mesta Hlohovec v znení neskorších zmien a doplnkov vychádza z lokalizácie 

mesta v tesnej blízkosti významného železničného uzla v Leopoldove a na pripravovanej Vážskej 
vodnej ceste. 

Nové rozvojové plochy výroby a vybavenosti sú primárne lokalizované v priestore MČ 
Šulekovo s cieľom výhľadového vytvorenia sídelnej aglomerácie Hlohovec – Leopoldov. Ďalšie 
funkčné plochy výroby sú sústreďované do priemyselného obvodu v MČ Stred a MČ Sever. 

Ďalší rozvoj vyššej občianskej vybavenosti je zameraný na MČ Stred. Rozvoj zástavby 
rodinnými domami sa navrhuje v MČ 02 (Panská Niva – Staré hory) v MČ 01 a 03 (Pod Svinnou 
horou – Svinná hora) MČ 03 (Šumperky I.) a v MČ 04 (Šulekovo). Vo výhľade po roku 2025 sa 
uvažuje s ďalším rozvojom v MČ 02 (Za humnami – Hošťák – Jazerá) a MČ 03 (Šumperky II.) 
a v MČ 03 (Svinná hora IV.). 

Rozvoj hromadnej bytovej výstavby je navrhovaný v obytnom súbore Dolná Sihoť II. a III. 
Mestská časť Šulekovo predstavuje z hľadiska rozvoja mesta značný potenciál predovšetkým 

pre funkcie výhľadové výrobné (západne od zastavaného územia MČ po železničnú trať č. 133) 
a výrobno – obslužné v podobe polyfunkčnej výrobno – obslužnej zóny medzi súčasným prístupom do 
mesta po ceste II/513 a ochranným pásmom vodných zdrojov. S rozšírením Priemyselného parku 
Hlohovec – MČ 04 – Šulekovo sa uvažuje v územnom obvode Kozí vrch. 

V prognóze dopravy sa uvažuje s prírastkom dopravy od novej obslužnej zóny s mestskými 
a nadmestskými funkciami pri prístupe do mesta a navrhovanou výrobno – obslužnou zónou pri 
pôvodnej trase cesty II/513. V súlade s výhľadovou intenzitou dopravy sa navrhuje preložka cesty 
II/513 s novým mostom cez Váh a s napojením Leopoldova preložkou cesty III/513002. 

V súvise s vybudovaním verejného terminálu intermodálnej prepravy (VTIP) pozdĺž žel. trate 
č. 120 v úseku od diaľnice D1 po cestu II/513 sa navrhuje sprístupnenie VTIP okružnou križovatkou. 
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Intenzifikácia súčasného zastavaného územia MČ 04 – Šulekovo nízkopodlažnou zástavbou 
rodinnými domami nebude mať podstatný vplyv na výhľadové zaťaženie ZÁKOS-u. Konkrétne 
hodnoty sú dokumentované v tabuľkovej časti tejto správy.  

Vybudovanie príslušnej časti Považskej cyklotrasy na pravobežnej hrádzi s napojením 
Leopoldova a taktiež realizácia lávky pre chodcov a cyklistov cez Váh v predĺžení ul. Osloboditeľov 
smerom k vstupu do zámockého parku  je súčasťou Návrhu GD mesta Hlohovec. 

V Návrhu GD sa upúšťa od vybudovania nového areálu SAD (MHD a PHD) v zmysle ÚPN 
mesta Hlohovec v rámci polyfunkčnej výrobno – obslužnej zóny navrhovanej v priestore medzi 
súčasnou trasou cesty II/513 a ochrannými pásmami vodných zdrojov a  z dôvodov uvedených 
v kapitole 7 – Autobusová doprava na základe rokovania s vedením SAD dňa 23.3.2012 sa nerieši ani 
vymiestnenie (celého areálu SAD) do lokality železničnej stanice . 

Navrhovaná výstavba VTIP je situovaná do blízkosti lokality Háje a Mlynské, ktoré sú 
v MÚSES vyčlenené ako genofondová lokalita (G19) a biocentrum regionálneho významu (RBC4), 
pričom toto územie je hodnotené ako ekologicky resp. biologicko – esteticky významné územie (E4), 
ktorým prechádza lokálny biokoridor pozdĺž malého vodného toku na hranici s k.ú. Trakovice 
(MBK7). Vzhľadom na uvedené je potrebné stavbu situovať a technicky riešiť tak, aby nedošlo 
k negatívnemu ovplyvňovaniu daných lokalít, pričom výhľadovú 2. etapu VTIP (po r. 2025) bude 
potrebné pred realizáciou opätovne posúdiť podľa aktuálneho záberu pôdy z hľadiska ovplyvnenia 
prvkov ÚSES v súlade s EIA. 

Preložka cesty II/513 je vedená severnejšie od biocentra MBC3 (Kozí vrch) a genofondových 
lokalít G3 (Kozí vrch) a G7 (Rameno Váhu pod Kozím vrchom), pričom nezasahuje do záhradkárskej 
kolónie, avšak okrajovo zasahuje do výhradného ložiska nerudy. Pri realizácii preložky cesty II/513 
bude potrebné minimalizovať ekologické zásahy do priľahlého územia, vylúčiť dočasné zábery plôch 
pre stavebné dvory a po ukončení stavby realizovať rekultivačné a revitalizačné aktivity pre obnovenie 
štruktúry a funkčnosti biocentra a genofondových plôch. 

Návrh kvantitatívnych a funkčných zmien v dopravnej sieti a zariadeniach dopravy v meste 
Hlohovec vychádza z požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť dopravy a verejných priestorov mesta pri 
znižovaní negatívnych vplyvov dopravy na mestskú štruktúru. 

Intenzita dopravy je do veľkej miery závislá od rozmiestnenia občianskej vybavenosti 
a možnosti dopravy medzi jednotlivými objektmi 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. 

V predkladanom GD boli na základe monitorovania dopravnej situácie a výhľadových plánov 
mesta spracované návrhy riešenia jednotlivých druhov dopráv a opatrenia, ktoré sú potrebné pre 
realizovanie predikovaných dopravných objemov. 

 
 

11. PROGNÓZA  AUTOMOBILOVEJ  DOPRAVY  
 
V zmysle čistopisu zadania pre GD mesta Hlohovec boli spracované 2 scenáre rozvoja mesta 

do r. 2025 a nadväzne vypracovaná prognóza dopravy v dvoch variantoch (realistický a optimistický) 
pri zohľadnení nižšieho a vyššieho demografického potenciálu riešeného územia ako 
i predpokladaného vývoja deľby dopravnej práce medzi automobilovou dopravou a verejnou 
hromadnou dopravou. 

 
Základným výstupom prognózy dopravy pre r. 2025 sú matice dopravných vzťahov, ktoré 

reprezentujú požiadavky na prepravu v reláciách vnútromestských a vonkajších, pričom vonkajšie 
vzťahy sú rozčlenené na tranzitné, zdrojové a cieľové vzťahy. Rekapitulácia objemov jázd 
automobilovej dopravy podľa druhu vozidiel a druhu dopravy uvedená v nasledujúcej tabuľke (OA – 
osobné automobily, T – ťažké vozidlá) bez tranzitu po diaľnici D1 pre rok 2025 je nasledovná : 
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ROK 2025 Reálny variant 
voz/deň 

Reálny variant 
% 

OA – MOV 19060 25,4 
OA – ZCV 13550 18,1 
OA – TV 42420 56,5 
OA – SPOLU 75030 100,0 
T – MOV 940 6,2 
T – ZCV 2230 14,8 
T – TV 11880 79,0 
T – SPOLU 15050 100,0 

 
Okrajové podmienky rozvoja dopravy : 
• nadregionálne a regionálne priestorové a koridorové požiadavky (preložka cesty II/513 

mimo zastavané územie, vodné dielo Sereď – Hlohovec, železnice) 
• socio – demografické podmienky a hospodársky potenciál územia 
• ekologické podmienky funkčnosti územia, ochrany jeho častí a prvkov – ÚSES na 

regionálnej úrovni 
• územno – technické podmienky rozloženia základných funkcií v priestore podľa ÚPN, ich 

obmedzenia 
• dopravno – plánovacie ukazovatele 
 
Priority nadradených záujmov : 
• výhľadový rozvoj železníc 
• diaľničné väzby v územnom priemete vrátane preložky cesty II/513 
• splavnenie rieky Váh 
• riešenie centra mesta s upokojením dopravy 
• rozvoj VHD 
 
Finančné zdroje v cestnej doprave sa budú prioritne orientovať na budovanie siete diaľnic 

a rýchlostných komunikácií. Je dôležité aby sa aj na základe argumentácie pripravenej v Genereli 
dopravy mesta Hlohovec vyvinulo maximálne úsilie na realizáciu preložky cesty II/513 mimo 
zastavaného územia mesta ako i realizáciu vodného diela Sereď – Hlohovec a 1. etapy Verejného 
terminálu intermodálnej prepravy (VTIP).  

 
V demograficko – ekonomickom potenciáli uvažujeme v súlade s ÚPN : 
• s počtom obyvateľov v r. 2025 .........................23380 
• s počtom ekonomicky aktívnych obyvateľov....12660 
 
V tomto Návrhu GD mesta Hlohovec sa uvažuje s rastom stupňa automobilizácie a nákladnej 

motorizácie : 
Charakteristika Okres Hlohovec Mesto Hlohovec 

stupeň automobilizácie – r. 2010 317,5/1000 obyv. 353/1000 obyv.
stupeň automobilizácie – r. 2025 342/1000 obyv. 380/1000 obyv.

stupeň motorizácie – r. 2010 39,2/1000 obyv. 43,6/1000 obyv.
stupeň motorizácie – r. 2025 43,6/1000 obyv. 47/1000 obyv.

 
V zmysle prognózy dopravy boli stanovené nasledovné objemy jázd automobilovej dopravy 

v roku 2025 : 
Jazdy OA/deň T/deň 

Vnútromestské 19060 940 
Zdrojové - cieľové 13350 2230 

Tranzitné 42420 11880 
SPOLU 75030 15050 
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Deľba prepravnej práce bola prognózou pre r. 2025 stanovená nasledovne : 

Druh dopravy Počet ciest/deň Podiel (%) 
IAD vnútromestská 25920 53,5 

MHD vnútromestská 4675 9,6 
Cyklisti vnútromestská 6340 13,1 
Chodci vnútromestská 11530 23,8 
Spolu vnútromestská 48465 100,0 

IAD vonkajšia 18700 68,3 
VHD vonkajšia 8685 31,7 
Spolu vonkajšia 27385 100,0 

 
Cesta II/513 bude pre najbližšie výhľadové obdobie kapacitne nevyhovujúca, preto je potrebné 

vybudovať jej preložku mimo zastavaného územia mesta Hlohovec. Do vybudovania preložky cesty 
II/513 je potrebné v predstihu vybudovať miestnu zbernú komunikáciu v súbehu so žel. traťou č. 141 
s nadjazdom nad žel. traťou č. 141, ktorej trasa je vedená od cesty II/513 po cestu II/507, aby sa 
odľahčila centrálna mestská zóna odklonom časti dopravy Hlohovou ulicou (II/507) a predmetnou 
zbernou MK na cestu II/513.  

 
Dopady na základnú komunikačnú sieť (ZÁKOS) možno charakterizovať intenzitami dopravy 

v r. 2025 vo voz/deň v najzaťaženejších úsekoch ZÁKOS-u Návrhu GD: 
Je potrebné poznamenať, že už v súčasnosti sa prejavuje taký stav, že ani predpokladaný rozvoj podľa 
reálneho variantu sa nenaplňuje. Pre návrh koncepcie dopravného systému mesta sme vychádzali 
z údajov pre automobilovú dopravu pripravených v časti C. Prognóza dopravy pre rok 2025: 

 
Objemy vznikajúcej dopravy – OA/24hod. 
Vnútromestské vzťahy (MOV) :         32 500 jázd/24 hod 
Zdrojové jazdy (ZV)            :      6 775 jázd/24 hod 
Cieľové jazdy  (CV)            :      6 775 jázd/24 hod 
Tranzitné jazdy (TV)            :            42 424 jázd/24 hod 
Spolu              :            88 474 jázd/24 hod 
 
Nákladné automobily – NA/24hod. 
Vnútromestské vzťahy (MOV) :   1 320 jázd/24 hod 
Zdrojové jazdy (ZV)            :        1 115 jázd/24 hod 
Cieľové jazdy  (CV)            :      1 115 jázd/24 hod 
Tranzitné jazdy (TV)            :  11 882 jázd/24 hod 
Spolu              :  15 432 jázd/24 hod 

 
Vzhľadom na relatívne malé rozdiely v hodnotách objemov dopravných vzťahov 

vypočítaných pre rok 2025 medzi reálnym a optimistickým variantom prognózy, ktoré sa po prepočte 
na špičkové hodiny a po pridelení vzťahov na príslušné trasy znížia na hodnoty v absolútnom 
vyjadrení v stovkách jázd, nemajú analyzované rozdiely vplyv na vedenie trás komunikácií ani na 
dimenzovanie (kategorizáciu) úsekov a uzlov komunikačnej siete, tým ani na návrh komunikačnej 
siete (ZÁKOS) v Návrhu GD mesta Hlohovec.  

 
 

12. VECNÁ  A ČASOVÁ  KOORDINÁCIA  
 
Etapizácia výstavby 
 
Z hľadiska časového je návrh koncipovaný do dvoch časových horizontov : 
rok 2020 – prvoradé, naliehavé úlohy 
rok 2025 – výhľad rozvoja dopravy podľa prognózy spracovanej v rámci GD 
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Týmto investične náročným etapám rozvoja mesta by malo predchádzať obdobie prípravy 
investícií a kumulácie finančných zdrojov potrebných na realizáciu preložky cesty II/513 mimo 
zastavané územie mesta. 

V GD mesta Hlohovec navrhujeme výstavbu preložky cesty II/513 v etape do r. 2025 
vzhľadom na náročnosť prípravy tejto investície. V etape do r. 2020 navrhujeme výstavbu mestskej 
zbernej komunikácie súbežnej so železničnou traťou č. 141, ktorá prepojí navrhovanú preložku cesty 
II/513 s Hviezdoslavovou ulicou (jestvujúcou cestou II/507). Do roku 2020 navrhujeme aj 
vybudovanie prvých 600 m navrhovanej preložky cesty II/513 od pôvodnej trasy II/513 po križovatku 
vyššie spomínanej zbernej komunikácie za nadjazdom nad železničnou traťou č. 141. 

V etape do r. 2025 uvažujeme s pôvodnou trasou II/507 s tým, že bude  peáž  po pôvodnej 
trase cesty II/513 až po križovatku  s navrhovanou preložkou cesty II/513. 

V etape do r. 2025 sa uvažuje aj s výstavbou vodného diela Sereď – Hlohovec a terminálu 
intermodálnej prepravy (TIP) v rozsahu 1. Etapy výstavby. 

V etape do roka 2025 navrhujeme vytvoriť vnútorný mestský okruh pre automobilovú 
dopravu.  

 
 

13. STRATEGICKÉ  ENVIROMENTÁLNE  HODNOTENIE 
 
13.1. Súčasný stav kvality ŽP ovplyvnený 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. K zaťaženiu prispieva aj individuálna automobilová 
doprava, ktorá sa na uvedených komunikáciách stretáva 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 zvyšovanie 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 látok, spomalenie dopravy a strata 
času. V blízkej budúcnosti možno očakávať ďalšie zvyšovanie dopravnej záťaže, a tým aj zhoršovanie 
životného prostredia obyvateľov. 
 

13.2. Znečistenie ovzdušia cestnou premávkou 
 
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. 

Emisie, ktoré produkuje doprava, závisia hlavne od jej intenzity, zloženia dopravného prúdu, 
technického stavu vozidiel, režimu dopravy, rýchlosti vozidiel a od klimatických faktorov. 

Prelietavý 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 ich koncentrácie. 

V súčasnosti sú rozhodujúcimi zdrojmi 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), polocyklické aromatické uhľovodíky (PAU), tuhé emisie, olovo a ďalšie zlúčeniny. 
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Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec je potrebné považovať za regulatívy rozvoja 
územia z hľadiska cestnej dopravy najmä ochranné pásma cestných komunikácií a to : 

Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách 
komunikácie vo vzdialenosti  

a) 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako 
rýchlostná komunikácia,  
b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,  
c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako 
rýchlostná komunikácia,  
d) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,  
e) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.  
Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od 

osi priľahlej vozovky.  
Za regulatívy rozvoja územia z hľadiska železničnej dopravy považovať najmä ochranné 

pásma železničných tratí a vlečiek, a to: 
• železničné trate – 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hranice obvodu 

dráhy 
• železničné vlečky – 30 m od osi koľaje 
 
Za regulatívy rozvoja územia z hľadiska železničnej dopravy platia príslušné ustanovenia 

zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov (najmä však § 8 Činnosti 
v ochrannom pásme dráhy), ktoré je potrebné dodržiavať v prípade objektov situovaných do 
ochranného pásma dráhy. 

 
13.3. Hluk od dopravy 
 
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. a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí. 

 
Kategória 
územia 

Opis chráneného územia  
alebo vonkajšieho priestoru 

Ref. 
časový 
interval 

Prípustné 
hodnoty 
(dB) hluk 
z dopravy 
pozemná 
a vodná 
LAeq,p 

Prípustné 
hodnoty 
(dB) hluk 
z dopravy 
železničné 
dráhy 
LAeq,p 

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

deň 50 50 
večer 50 50 
noc 45 45 

III
. 

Územie ako v kategórii II. v okolí diaľníc, ciest I. 
a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou 
dopravou, železničných dráh a letísk, mestské 
centrá 

deň 60 60 
večer 60 60 
noc 50 55 

IV
. 

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

deň 70 70 
večer 70 70 
noc 70 70 

Pozn.: Kompletná príloha aj s poznámkami je súčasťou vyhlášky č.549/2007 Z.z. 
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13.4. 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 : 

• vysoká intenzita dopravy prekračujúca prípustnú intenzitu komunikácie, 
• nedostatky na komunikácii dopravno – organizačného alebo stavebno – technického 

charakteru. 
 
13.5. 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. 

 
 
14.  NÁVRH  OPATRENÍ 

 
14.1. Opatrenia na zmiernenie negatívnych účinkov 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. 

Vo vzťahu k ochrane ovzdušia musí byť prioritnou snahou znižovanie produkcie exhalátov 
z cestnej dopravy. Tento problém sa bude riešiť presmerovaním tranzitnej dopravy na obchvat cesty 
II/513, zlepšovaním priepustnosti dopravy, využívaním menej škodlivých pohonných látok 
a modernizáciou vozového parku. Mestská autobusová doprava musí vychádzať z koncepcie 
nahrádzania dnes používaných autobusov s klasickými dieselovými motormi vozidlami ekologickými. 

 
14.2. Opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov 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 obchvat cesty II/513, 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. 

 
14.3. Opatrenia na ochranu zelene a prvkov územného systému 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. 
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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. 

 
14.4. Ekologické zásady tvorby komunikačnej siete 
 
Dosiahnutie vysokej kvality života v meste môže výrazne podporovať návrh opatrení na 

reintegráciu dopravných priestorov základnej komunikačnej siete, implantovanie prvkov udržateľnej 
kvality usporiadania prieťahov ciest mestom a cielená investičná činnosť spolu s legislatívnymi 
a právnymi opatreniami. 

Pre dosiahnutie vysokej kvality života v meste je potrebné uplatniť princíp odstredivosti 
prevádzkovej rýchlosti : čím ďalej od stredu mesta, tým rýchlejší pohyb motorovej dopravy. Cieľ sa 
upresňuje ako dosiahnutie bezpečnosti, čistoty a pokoja v CMZ a v obytných štvrtiach mesta. 
Navrhuje sa vytlačiť nežiaducu dopravu (vnútorný tranzit) na obvody budúcich upokojených štvrtí, 
teda na ZÁKOS. 

Regulatív želanej rýchlosti spolu so šírkami jazdných pruhov a usporiadanie verejného 
priestoru okolo komunikácií sa navrhuje v zmysle STN 73 6110 : 

Dopravne obmedzené zóny, obslužné komunikácie C1 a C2 a komunikácie B3 s redukovanou 
kapacitou a želanou rýchlosťou dopravy do V = 40 km/h s parkovaním vozidiel pri hlavných 
komunikáciách, polyfunkčné využitie priľahlého priestoru v dopravnom koridore nebude vyžadovať 
súvislé priame vstupy na pozemky, ale obsluha musí byť zaručená nepretržite; 

Dopravne upokojené zóny bývania a OV s dopravne upokojenou prevádzkou do v = 30 KM/h 
s vymedzenými parkoviskami. Zaručí sa tam pomalá priebežná, ale plynulá doprava, prístup na všetky 
pozemky a centralizované parkoviská a garáže rezidentov aj pre cesty za službami nenáročnými na 
dopravu. Nutná je alternatívna pešia, cyklistická a hromadná doprava – linky MHD. 

Zóny bez áut bez prejazdnej individuálnej dopravy, pre chodcov a komunikácie C3 
s obslužnou prístupovou funkciou dopravy v = 30 km/h, bez parkovania vozidiel, len v garážach a na 
príležitostných odstavných stojiskách. Cieľom regulácie dopravy je uprednostniť pobytové funkcie 
v obytných štvrtiach. Štvrte bez motorovej dopravy sú zásobované z vonkajších komunikácií alebo 
neprejazdných obslužných MK najnižšej funkcie C3 resp. D1 – pešia zóna so špeciálnym režimom (na 
základe povolenia), v priestore a čase. Pohyb v priestore je prevažne peší a bicyklom s obmedzenou 
rýchlosťou, dostupnosť zastávok MHD 200 m – 300 m. 

Vybudovaním preložky cesty II/513 dôjde k zníženiu intenzity dopravy v centrálnej mestskej 
zóne mesta Hlohovec. Aj napriek tejto skutočnosti budú obyvatelia bývajúci v blízkosti terajšieho 
prieťahu cesty II/513 naďalej vystavení negatívnym vplyvom dopravy (hluk, exhaláty, prašnosť), 
pretože ulice Nitrianska, SNP budú aj naďalej využívané hlavne vnútromestskou dopravou a dopravou 
zdrojovou a cieľovou. Podstatná časť  tranzitnej dopravy  bude z týchto ulíc odvedená na obchvat 
mesta. V tejto súvislosti odporúčame aby si mesto Hlohovec zabezpečilo vypracovanie „strategickej 
hlukovej mapy“, v zmysle zákona č. 2/2005 Z.z.  v znení neskorších predpisov ešte pred vybudovaním 
preložky cesty II/513 (argument dôležitý pre presadzovanie urýchlenia výstavby preložky cesty 
II/513) ako aj následne, po jej vybudovaní, čím bude možné dokumentovať zlepšenie podmienok 
bývania v oblasti terajšieho prieťahu cesty II/513. 

V prípade, že do r. 2025 nebude vybudovaná preložka cesty II/513, bude potrebné požadovanú 
„optimalizáciu dopravy“ na prieťahu mestom Hlohovec riešiť osobitnou špecializovanou 
dopravnoinžinierskou štúdiou so zameraním na organizáciu dopravy s vylúčením doposiaľ povoleného 
parkovania na prieťahu cesty II/513 centrom mesta Hlohovec pri riešení nutného odklonu časti 
dopravy a možnosti zvýšenia počtu dopravných pruhov v medziúsekoch medzi jednotlivými 
križovatkami ako i prestavby križovatiek v predmetnom území pri detailnom posúdení ich kapacity 
v zmysle jednotlivých ustanovení STN 73 6102 a TP 01/2006 (MDPaT SR) „Výpočet kapacity 
pozemných komunikácií a ich zariadení“ a to minimálne v mierke 1 : 1000.  
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Je potrebné vypracovať projekty organizácie dopravy do doby než bude vybudovaná preložka 
cesty II/513, V súlade s požiadavkou hlavného architekta mesta Hlohovec je zokruhovanie dopravy 
riešené mimo centrálneho jadra mesta Hlohovec, čo je vo výkresovej časti vyznačené podfarbením . 
Zároveň sa ako opatrenie navrhuje riešenie dopravného uzla spojenia námestia  s ul. Pod Beranom 
urbanisticko – architektonickou štúdiou s dôrazom na pešiu dopravu s prevedením od námestia po ul. 
Michalskú a Hollého. 

 
Výsledky Generelu dopravy mesta Hlohovec odporúčame využiť pre vypracovanie podrobnej 

dokumentácie 
- Dopravnoinžinierskej štúdie organizácie dopravy v centre mesta pre obdobie do 

vybudovania preložky cesty II/513  
- Dopravnoinžinierskych štúdií ÚPD zón a štúdií v rámci konkrétnych investičných akcií 
- Realizačných projektov dopravy na území mesta 
- Generelu statickej dopravy pre mestskú časť I – Stred v mierke 1: 1 000 
- Štúdie možností a dôsledkov zjednosmernenia vybraných ulíc na zvýšenie kapacity 

odstavovania a parkovania osobných automobilov 
- Dopravnoinžinierskej štúdie organizácie dopravy v centre mesta pre obdobie do 

vybudovania preložky cesty II/513  
- Dopravnoinžinierskych štúdií ÚPD zón a v rámci konkrétnych investičných akcií 
- Realizačných projektov dopravy na území mesta 
- Príprave VZN mestského zastupiteľstva týkajúcich sa zákazom vjazdov nákladných 

automobilov nad 3,5 T do CMZ a s tým súvisiacimi opatreniami riešiacimi zásobovanie 
v CMZ v stanovenom časovom intervale dňa 

- Štúdie možností a dôsledkov zjednosmernenia vybraných ulíc 
- Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie preložky cesty II/513 
- Posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení noviel 

(EIA) vrátane vypracovania strategickej hlukovej mapy 
- Financovanie preložky cesty II/513 v rámci zaradenia do Rozvojového programu priorít 

verejných prác s realizáciou po roku 2016 
- Vypracovanie štúdie revitalizácie sídlisk HBV 

 
 

15. HODNOTENIE DOPRAVNÉHO SYSTÉMU Z HĽADISKA DOPADOV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, EKONOMICKÚ EFEKTÍVNOSŤ A DOPRAVNÚ DOSTUPNOSŤ 

 
Nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v meste Hlohovec má predovšetkým motorová 

automobilová doprava. Znížením intenzity automobilovej dopravy na terajšej trase cesty II/513 
vybudovaním obchvatu mesta sa najvyššou možnou mierou znížia aj nepriaznivé vplyvy na hlučnosť, 
otrasy, emisie aj imisie škodlivých látok obsiahnutých vo výfukových plynoch. Priamo úmerne 
s poklesom intenzity AD klesne aj pravdepodobnosť vzniku dopravných nehôd. Pre posúdenie vplyvu 
hluku je uzákonené vypracovanie hlukových máp miest, čo je potrebné zabezpečiť aj pre mesto 
Hlohovec v špeciálnej štúdii. Generel dopravy mesta Hlohovec pre vypracovanie takejto štúdie 
pripravil potrebné podklady vo forme tabuľky intenzity dopravy vo všetkých úsekoch a uzloch 
základnej komunikačnej siete mesta, vrátane odporúčaní na vytvorenie vnútorného okruhu mesta, čo 
by okrem obchvatu mesta, ďalej umožnilo znížiť nepriaznivé účinky automobilovej dopravy v tých 
najviac navštevovaných miestach centrálnej zóny mesta. Mieru nepriaznivých vplyvov dopravy na 
životné prostredie možno odvodiť z tabuliek parametrov siete, ktoré sú dokumentované na základe 
dopravnoinžinierskych výpočtov v časti D. Koncept návrhu. Zaťaženie siete so severným obchvatom, 
po jeho doplnení o uzly S12, S13 a S14, o premostenie Váhu a zohľadnením zmien súvisiacimi 
s vytvorením vnútorného okruhu dopravným značením a jeho homogenizovaním je uvedené 
v tabuľkách v rámci tohto článku správy časti E. Návrh Generelu dopravy mesta Hlohovec. 

Investičné náklady na výstavbu obchvatu mesta Hlohovec, cesty II/513, sú podrobne 
dokumentované v tabuľke v časti D. Koncept návrhu Generelu dopravy mesta Hlohovec v delení na 
úseky. Celkové predpokladané investičné náklady pre obchvat  mesta sú vypočítané v hodnote € 
49 964 926,0 Dĺžka obchvatu je 8,10752 km. Na 1 km vychádza v priemere 6 162787,88 EUR. 
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Prehľad základných výsledkov výpočtu zaťaženia siete, Hlohovec 2025 s obchvatom mesta 
 

Údaj MOV Z+C  Tranzit Celkom
Celkový počet jázd                        33678 19671 51265 104614
Celkový počet nenulových vzťahov       2178 1588 216 3982
Celkový počet trás                                3053 2394 245 5692
Priemerný počet trás                                    1.40 1.51 1.13 1.43
Celkový dopravný výkon (vozokm)   77131 165136 451644 693910
Priemerná dĺžka jazdy (km)                2.29 8.39 8.81 6.63
Celková potreba času (vozohod)       2010 2834 5312 10156
Priemerný čas jazdy (min)                   3.58 8.64 6.22 5.83

                              
Základné technické a ekonomické charakteristiky preložky cesty II/513  

 
Charakteristika Výmera
Minimálny sklon 0,50%
Maximálny sklon 7,07%
Minimálny polomer výškový vypuklý  2500 m
Minimálny polomer výškový vydutý 3500 m
Maximálny polomer výškový 20 000 m
Minimálny polomer smerový 400 m *
Maximálny polomer smerový 2 000 m
Minimálna dĺžka v priamke 63 m
Maximálna dĺžka v priamke 581 m
Kontakt so svážnym územím Nie
Prechod kat. územím inej obce Áno7

Dĺžka cesty 8,10752 km  
Investičný náklad € 49 964 926
Objem potrebnej dopravnej práce 685 989 vozkm 
Celková potreba spotreby času 10 062 vozhod 
Priemerná dĺžka jazdy 6,53 km 
Miera odľahčenia centra mesta 30,17 % 

Poznámka: miera odľahčenia centra mesta sa vzťahuje k nulovému variantu (variantu bez 
vybudovania obchvatu) 
 

V súčasnosti SSC zabezpečuje vypracovanie Technickej štúdie na novú cestu I/64 od hranice 
SR/MR v Komárne cez Nové Zámky, Nitru a Hlohovec až po napojenie na D1 pri Hlohovci. Cesta má 
mať nadmestský význam, bude to cesta I. triedy v kategŕii minimálne C 11,5/80, v návrhovom období 
roku 2035 plánujú navrhnúť kategóriu C 22,5/80. Návrh musí byť v súlade s územnoplánovacími 
dokumentmi miest a obcí.  

Stavba vychádza z Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.528 zo 14.augusta 2002, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť  Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a podľa ktorej je potrebné 
rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované  vo výhľadových trasách doplnkových koridorov 
cestných komunikácií TINA - diaľnica D1 (priestor Madunice/Leopoldov - Hlohovec - Nitra - Nové 
Zámky - Komárno -Maďarská republika (Komárom - diaľnica M1).  

Zadanie Generelu dopravy mesta Hlohovec bolo pripravené ešte predtým ako sa rozhodlo 
o vypracovaní technickej štúdie cesty I. triedy číslo 64, preto sme obchvat riešili v súlade so zadaním 
pre cestu II. triedy. Zdroj: Terraprojekt. 
 

                                                 
7  Mesto Leopoldov , v rámci premostenia aj zásah do k.ú. Madunice   



GENEREL DOPRAVY MESTA HLOHOVEC                                                 E. NÁVRH 
 

                                                                                                                         40 
 

Na základe tejto informácie odporúčame zabezpečiť doplnenie ÚPN mesta Hlohovec 
o severný variant obchvatu cesty II/513, čo bude mať pre mesto významný prínos v jeho zámere znížiť 
nepriaznivé účinky nežiaducej dopravy v meste, zároveň tým bude vytvorený predpoklad financovania 
výstavby cesty I. triedy z prostriedkov štátu.  
 

Návrh vytvorenia vnútorného okruhu, ktorý vytvorí ďalšie podmienky pre zníženie zaťaženia 
úseku cesty v jadre centra mesta, je dokumentovaný vo výkrese č. 2  Komplexný návrh riešenia 
dopravy. Investičné náklady na realizáciu homogenizácie okruhu na navrhované kategórie cesty si 
vyžiada odhadom 1,5 mil EUR/km. Tento údaj bude nutné podrobne vypočítať v rozpočte 
v samostatnom projekte vnútorného okruhu. Základné údaje o navrhovanom vedení vnútorného 
okruhu, podľa úsekov v schématickom zobrazení: 
 
ÚSEK DĹŽKA (m) 
53-54         92,882  
8-9 42,274  
1-46 517,528  
24-29 118,559  
9-19 355,539  
23-24 449,322  
18-19 345,096  
40-41 226,958  
28-37 113,989  
56-103 93,338  
28-35 412,176  
35-103 333,055  
3-40 325,424  
28-29 45,075  
20-23 150,916  
18-20 286,084  
1-8 76,503  
 55-56 102,834 
 54-55 116,226 
 41-54 345,595 
 52-53 219,229 
 46-52 463,700 
 37-38 116,147 
 38-40 141,763 
Spolu 5490,212 

 
Celková dĺžka okruhu je  5 490,2 m, čo znamená, že investičné náklady by dosiahli, za 

predpokladu celkovej rekonštrukcie ciest vrátane inžinierskych sietí: 8,2353 mil. EUR. 
 

Návrh vnútorného okruhu je potrebné podrobne vypracovať v špeciálnom projekte. Úsek 
vnútorného okruhu po Jesenského ulici je v schématickom zobrazení doplnený oproti návrhu 
vnútorného okruhu kvôli tomu aby bol tento úsek považovaný za rovnocenný úsekom na vnútornom 
okruhu v projekte dopravného značenia. Súčasťou projektu by mal byť aj návrh obmedzení vjazdov 
motorových vozidiel do jadra centra mesta podľa celkovej hmotnosti vozidiel a podľa časových 
intervalov, v ktorých budú povolené vjazdy týchto vozidiel do jadra centra mesta. V tejto súvislosti 
bude potrebné navrhnúť aj parkovanie a odstavovanie vozidiel v CMZ. 
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16. ZÁVERY 
 
V rámci spracovania Generelu dopravy mesta Hlohovec boli riešené v súvislosti s účelom 

a cieľom zadania požiadavky vyplývajúce z podkladov vymedzujúcich požiadavky na riešenie 
dopravy.  

Navrhované riešenie preložky cesty II/513 má z hľadiska vyhodnotenia dopravného systému 
kladný dopad na životné prostredie mesta, pričom dopravná dostupnosť mesta a jeho jednotlivých 
mestských častí nie je negatívne ovplyvnená. 

Požiadavka „vyhodnotenia dopadov na priestorové a funkčné usporiadanie a ostatné zložky 
života mesta Hlohovec, prekategorizovania a pretriedenia cesty II/513 (v časti v peáži s II/507) na 
cestu I. triedy“ v prípade, že by išlo o zachovanie súčasnej trasy II/513 (bez riešenia preložky) 
formulovaná takto v „Čistopise zadania“ je v rozpore so základnými cieľmi riešenia maximálne 
nepriaznivého vplyvu dopravy na životné prostredie na okolie cesty prechádzajúcej cez husto obývané 
územie mesta, jeho centrom i jadrom centrálnej mestskej zóny. Vedenie trasy cesty I. triedy cez mesto 
v prípade nerealizovania obchvatu mesta je proti všetkým zásadám v súčasnosti presadzovaným 
v územných plánoch. Išlo by o krajne nevyhovujúce rozhodnutie. Cesta pretína už v súčasnosti 
centrálnu časť mesta so zrejmými s tým súvisiacimi negatívnymi dôsledkami. Je potrebné, aj na 
základe použitia argumentácie podloženou generelom dopravy mesta Hlohovec, vyvinúť maximálne 
úsilie pre vybudovanie navrhovaného obchvatu mesta, ktorý umožní želaný rozvoj mesta a podstatné 
zníženie nepriaznivých účinkov dopravy na životné prostredie v ňom.  K tomu všetkému je potrebné 
priradiť aj zámer ÚPN VÚC TT kraja vybudovať súbežnú cestu k ceste R1 Trnava – Banská Bystrica 
od D1 po R1 v kategórii I. triedy, ktorej koridor v oblasti Hlohovca musí viesť mimo mesta. 
Navrhovaná trasa preložky cesty II/513 vyhovuje pre realizáciu tohto zámeru, preto by mala byť 
základom pre výber celej trasy od D1 až po jej pripojenie na R1 v oblasti Nitry.  

 
Do vybudovania preložky II/513 je potrebné presadzovať: 
 
- Odstraňovanie tranzitnej a inej automobilovej dopravy, ktorá nemá zdroj alebo cieľ 

v centre mesta, z centra mesta.  
- Vytváranie pešej zóny v priestore Námestia Sv. Michala, časti ulice Slovenského 

národného povstania a na ulici M.R. Štefánika 
- Vybudovanie okružnej križovatky v zmysle vypracovanej DÚR v križovaní ulíc 

Šafárikova – SNP – Jesenského/Bernolákova – Nitrianska 
- Prepojenie doteraz samostatných častí Kalinčiakovej ulice v súvislosti s využitím častí 

doterajších výrobných plôch pre iné funkcie 
- Vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou 2800 miest a to 

v mestských častiach : MČ 1, stred : 2040, MČ 2, sever 260, MČ 3, juh : 300 a MČ 4, 
Šulekovo : 200. Preferovať je potrebné ich umiestnenie v podzemných priestoroch, 
využitím plôch vo vnútroblokoch, pri zachovaní nadzemnej drobnej štruktúry objektov 

- Rekonštrukciu žel. stanice na železničnej trati č. 141 s elektrifikáciou žel. trate č. 141 
v zmysle požiadavky ŽSR 

- Výstavbu autobusovej stanice v priestore medzi Železničnou ulicou a železničnou traťou 
č. 141, základ pre budúci integrovaný systém osobnej dopravy  

- Výstavbu osobného prístavu na Nábreží A. Hlinku, na ľavom brehu Váhu, pod súčasným 
mostom cez rieku Váh, pri vyústení ul. Pod Beranom v súlade s ÚPN mesta Hlohovec 

- Výstavbu príslušnej časti Považskej cyklotrasy na ľavobrežnej hrádzi s napojením na 
rekreačno – športové plochy a Zámocký park, ako aj príslušnej časti regionálnej 
cyklotrasy Sereď – Hlohovec s napojením na železničnú stanicu a v nadväznosti na 
budovanie pešej zóny a v jej predĺženiach v smeroch ulíc Podzámska, Pod Beranom, 
M.R. Štefánika, Pribinova a SNP 

 
Nečinnosť v ochrane životného prostredia nevybudovaním jednoznačne preukázanou 

nevyhnutnosťou vybudovať obchvat mesta Hlohovec, by sa naplnila hrozba vysokej intenzity 
automobilovej dopravy (viď hodnoty intenzity vo variantoch: nultý, podľa ÚPN, podľa alternatívy k 
ÚPN) v celých prieťahoch cesty II/513 a II/507  mestom (hlavne ulice Nitrianska, SNP, Hlohová) 



GENEREL DOPRAVY MESTA HLOHOVEC                                                 E. NÁVRH 
 

                                                                                                                         42 
 

a s tým súvisiacimi nepriaznivými účinkami hluku z dopravy, exhalátmi, vibrácií, prašnosti, ktore by 
priniesli neúnosné zaťaženie obyvateľov. Ani prípadné organizačné opatrenia na presmerovanie jázd 
neprinesú želané odľahčenie spomínaných ulíc (takéto opatrenie je možné len pre obmedzenie jázd 
nákladných automobilov nad 3,5 T, resp. 5 T). Ani plynulosť dopravy v úseku od kruhovej križovatky 
Hlohová ul. – ul. SNP – terajší most cez Váh – až po diaľnicu D1 by sa nedocielila. Naďalej by 
vznikali a prehlbovali by sa každodenné kongescie, ktoré sú už aj pri terajšej intenzite dopravy takmer 
každodenným javom v Hlohovci. Nahromadenie týchto javov by viedlo k celkovým 
envinronmentálnym problémom takého rozsahu, že by to významne nepriaznivo ovplyvnilo kvalitu 
života v meste, možno až po narušenie územného systému ekologickej stability územia. Toto všetko 
by viedlo k hospodárskym stratám firiem sídliacim v meste Hlohovec a v okrese Hlohovec z čoho by 
vyplynul celkové zastavenie rozvoja mesta, čo by viedlo k nenaplneniu ani reálneho variantu rozvoja 
podľa ÚPN mesta.  
 

Z uvedeného náčrtu negatívneho vývoja situácie v prípade nevybudovania obchvatu mesta 
mimo zastavaného územia vyplýva odporúčanie vyvinúť maximálne úsilie pri presadzovaní výstavby 
obchvatu mesta Hlohovec podľa Generelu dopravy mesta Hlohovec:  
Presadením prevzatia riešenia do ÚPN VÚC Trnavského kraja a následne 
Presadením riešenia do Koncepcie územného rozvoja Slovenska (v súvislosti s prepojením diaľnice 
D1 a rýchlostnej cesty R1, resp. ako súbežnej cesty I. triedy k rýchlostnej ceste R1). Tento proces 
bude časovo i finančne zložitý ale pre rozvoj mesta nevyhnutný.  
 

Navrhujeme vytvorenie vnútorného mestského okruhu pre automobilovú dopravu. Vnútorný 
okruh umožní odľahčenie centra mesta o časť jázd motorovej dopravy, ktoré nemajú ani zdroj ani cieľ 
v centre mesta. Výpočtami zaťaženia bol tento priaznivý vplyv preukázaný, čo je dokumentované 
v časti D. Koncept návrhu Generelu dopravy mesta Hlohovec aj v tabuľke zaťaženia uvedenej v tejto 
správe. Aby vnútorný okruh atrahoval čo najväčší objem jázd je potrebné vnútorný okruh vyznačiť 
dopravným značením vodorovným aj zvislým a homogenizovať celý okruh tak, aby každý jeho úsek 
bol realizovaný v kategórii zodpovedajúcej intenzite dopravy v ňom. Vypočítané intenzity 
automobilovej dopravy pre rok 2025 sú v tabuľke ZAŤAŽENIE SIETE S OBCHVATOM A 
VNÚTORNÝM OKRUHOM   Sk.v./24 hodín  v článku 3.3.2. Zaťaženie ZÁKOS automobilovou 
dopravou tejto správy. Realizácia vnútorného okruhu umožní vytvorenie okružno-radiálneho 
dopravného systému, čo je spolu s opatreniami pre pešiu a cyklistickú dopravu predpokladom zníženia 
intenzity dopravy v centre mesta, bezpečnejšiu a plynulejšiu motorovú dopravu a s tým súvisiacou 
menšou pravdepodobnosťou vzniku kolízií s chodcami a cyklistami. 
 

Odporúčame aby matematický model vyvinutý v rámci Generelu dopravy mesta Hlohovec bol 
priebežne kalibrovaný, v súlade s MP 01/2006 MDPaT SR, aby boli do neho premietané zmeny vo 
vývoji mesta a v jeho širších vzťahov, ovplyvňujúce smerovanie a intenzity jázd pri akceptovaní 
kapacitnej možnosti jednotlivých úsekov ZÁKOS-u. Tento model môže byť najlepším nástrojom pre 
posudzovanie vplyvov novej výstavby na dopravu, jej intenzity v jednotlivých úsekoch a uzloch mesta 
Hlohovec, zmien v deľbe dopravnej práce. Môže sa stať významným nástrojom pri rozhodovaní o 
územných rozhodnutiach i stavebných povoleniach, pri príprave kvalifikovaných podkladov pre 
rozhodnutia príslušných orgánov mesta i odborných útvarov mestského úradu. Môže sa tým 
zabezpečiť, že nebudú prekročené kapacity úsekov ani križovatiek komunikačného systému mesta. V 
prípade potreby bude možné pripraviť podklady pre podmienenie prijatia  zámerov investorov 
úpravami dotknutých komunikácií, kedy by protirečenia medzi zástupcami mesta a investora mohli 
byť eliminované predložením nespochybniteľných podmienok mesta. 

Na tomto mieste by bolo účelné povedať niečo o analógii medzi dopravou v meste 
a energetikou v meste. V prípade energetiky sú automaticky prijímané nevyhnutné výpočty, založené 
na matematických modeloch modelujúcich toky v sieťach, hodnotách požadovaného výkonu, ktorý 
zabezpečí zásobovanie mesta a jeho častí dostatočným výkonom zdrojov, rozmiestnením rozvodní, 
výpočtami dimenzií rozvodov elektrickej energie, a ďalšími zložitými výpočtami impedancií, 
kapacitancií atď. Ak by sa realizácia rozvodov elektrických sietí nezakladala na podrobných 
výpočtoch, každý vie, že by zásobovanie elektrickou energiou zlyhalo, možno by zariadenia aj zhoreli. 
V doprave sa však pripúšťa aby sa návrhy riešení urobili na základe odhadov, intuícií a diskusií, bez 
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podrobných výpočtov preukazujúcich schopnosť komunikačnej siete uspokojiť požiadavky na 
prepravu v súčasnom stave aj v budúcnosti. Matematický model, vyvinutý v rámci generelu dopravy, 
dáva mestu Hlohovec príležitosť aby bol náležite využívaný v prospech zdravého života mesta. A aby 
boli  vytvorené podmienky aj pre potrebný hospodársky rozvoj mesta. 
 

Pre zvýšenie podielu hromadnej dopravy na dopravnej práci v preprave osôb v meste 
Hlohovec, vrátane ciest vykonávaných vo vzťahu mesto a územie v okolí mesta odporúčame aby sa 
rokovaním so ŽSR, ktoré v súčasnosti takéto riešenie zamietajú argumentáciou dôležitosti odstavných 
koľají pre prevádzku stanice, pripravili podmienky pre umiestnenie prevádzky vyhovujúcej SAD 
Trnava na území priľahlom k železničnej stanici. Vytvorením integrovaného miesta pre prestupovanie 
cestujúcich z vlakov na autobusy i medzi autobusmi PAD a MHD by sa mohol zvýšiť záujem 
o využívanie vlakov pre pravidelné i nepravidelné cesty. Do integrovaného priestoru je potrebné 
počítať aj s vytvorením možností pre odkladanie bicyklov aj parkoviska pre taxíky. 
 

Po vybudovaní obchvatu mesta sa zníži intenzita motorovej dopravy v centre mesta, čím budú 
vytvorené lepšie podmienky pre vyznačenie cyklistických trás aj v úsekoch, kde sú v súčasnosti takéto 
opatrenia nemožné práve pre vysoké intenzity motorovej dopravy. V meste Hlohovec sú pritom 
z hľadiska jeho rovinatého charakteru podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy veľmi dobré. Do 
podmienok podporujúcich rozvoj nemotorovej dopravy patrí aj vybavenie sústredených cieľov 
cyklistov stojanmi pre odstavovanie a zabezpečenie odstavených bicyklov.  
 

Vybudovanie premostenia Váhu so zámerom odľahčenia existujúceho mosta8, súčasť cesty 
II/513, čiastočne odľahčí existujúci most o vyše 3000 jázd OA za 24 hodín, čo je cca 250 jázd OA za 
špičkovú hodinu v smere od Šulekova na Nábrežie  A. Hlinku v roku 2025, kedy počítame s tým, že 
už bude obchvat mesta v prevádzke. Toto odľahčenie mosta sa nemôže plne priaznivo prejaviť aj na 
odľahčení preťaženej cesty cez centrum mesta pretože najväčšia časť jázd sa vráti na pôvodnú trasu 
v kruhovej križovatke Hlohová ulica – ulica Slovenského národného povstania. Most bude realizovaný 
ako jednosmerný pre osobné automobily v smere od MČ Šulekovo na Nábrežie Andreja Hlinku. Bude 
využívaný aj cyklistami a chodcami.  
 

Po obmedzení jázd ťažkých nákladných automobilov po cestách II. a III. triedy, v súvislosti 
s ich snahou o obchádzanie spoplatnených diaľnic a ciest I. triedy, sa situácia v zaťažení prieťahu 
cesty II/513 cez mesto Hlohovec mierne zlepšila. Zníženie intenzity jázd nákladných automobilov po 
zmienenom úseku cesty II/513 odhadujeme o cca 15% z intenzity jázd nákladných automobilov. 
Odhad je vykonaný preto, že po prieskumoch dopravy v roku 2010 zhotoviteľ ani SSC merania 
intenzity nevykonali. Obmedzenie jázd ťažkých nákladných automobilov je v platnosti od  februára 
2012.  

Keďže ZaD 2010 a Návrh ZaD 2011 mesta Hlohovec prekračujú značne rozvoj mesta 
Hlohovec po roku 2025 a zároveň navrhované lokality IBV by bránili výstavbe obchvatu mesta 
(preložka II/513), nie je možné tieto navrhované lokality v ZaD akceptovať pri aktualizácii ÚPN mesta 
Hlohovec. Taktiež v ZaD ÚPN mesta Hlohovec navrhovaná cesta II/507 vedúca medzi navrhovanou 
výstavbou IBV nje je vhodným riešením. Z toho dôvodu bude potrebné trasu cesty II/507 ponechať 
v rámci aktualizácie ÚPN mesta Hlohovec v pôvodnej polohe po krožovatku s pôvodnou trasou II/513 
(Nitrianska ulica) až po navrhovanú preložku cesty II/513.  

Pri aktualizácii ÚPN mesta Hlohovec bude potrebné riešiť novú polohu pre areál SAD, 
pretože SAD Trnava, a.s., Trnava neakceptuje riešenie navrhované v ÚPN mesta Hlohovec a ŽSR 
nesúhlasia s odstavnými priestormi pre SAD v ich priestoroch odstavných koľají a majú výhrady aj 
k návrhu spoločnej budovy pre cestujúcich vlakmi a autobusmi.  

Pri aktualizácii ÚPN mesta Hlohovec je žiaduce vychádzať z výhľadového zaťaženia cestnej siete 
vypracovaného v rámci GD mesta Hlohovec pre rok 2025 a riešenie statickej dopravy, MHD 
a vonkajšej autobusovej dopravy prispôsobiť reálnym nárokom prezentovaným v prognóze dopravy 
vypracovanej v rámci GD mesta Hlohovec. Taktiež je nutné zosúladiť v zmysle GD mesta Hlohovec 
aktualizáciu ÚPN mesta Hlohovec a ÚPN mesta Leopoldov.    

                                                 
8  Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011 – most  - návrh 
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17. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 
Vysvetlivky použitých skratiek v zmysle STN 73 6110 : 

• Funkčná trieda B2 – prieťahy ciest II. triedy 
• Funkčná trieda B3 – prieťahy ciest III. Triedy 
• Funkčná trieda C1 – mestské triedy spoločenského významu 
• Funkčná trieda C2 – obslužné komunikácie dopĺňajúce spojenie zberných komunikácií 
• Funkčná trieda C3 – obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty vo vnútri obytných 

útvarov (nie sú predmetom riešenia generelov dopravy) 
• Funkčná trieda D2 – cyklistické komunikácie 
• Funkčná trieda D3 – komunikácie pre chodcov 

 
Príklady kategórií komunikácií : 

• MZ 11,5/50 – zberná komunikácia o šírke hlavného dopravného priestoru 11,5 m 
a návrhovej rýchlosti 50 km/hod. 

• MO 8,0/40 – obslužná komunikácia o šírke hlavného dopravného priestoru 8,0 m 
a návrhovej   rýchlosti 40 km/hod. 

 
Ďalšie skratky: 

RBC   regionálne biocentrum 
E X  esteticky významné územie 
MBK   miestny biokoridor 
MBC   miestne biocentrum 
G X  genofondové lokality 
D1  diaľnica číslo 1 
R1  rýchlostná cesta číslo 1 
ZÁKOS    základná komunikačná sieť 
ČSPL  čerpacia stanica pohonných látok 
IAD  individuálna automobilová doprava 
OA 1  osobné automobily v smere 1 
NA 2  nákladné automobily v smere 2 
MOV  medziokrskové vzťahy 
ZCV  zdrojové a cieľové vzťahy 
TRV  tranzitné vzťahy 
OA  osobné automobily 
NA  nákladné automobily 
T  ťažké vozidlá 
Sk.v./24 hod skutočné vozidlá za 24 hodín 
j/24 hod jázd za 24 hodín 
PAD  prímestská autobusová doprava 
MHD  miestna hromadná doprava 
SAD  Slovenská autobusová doprava 
ŽSR  Železnice slovenskej republiky 
SSC  Slovenská správa ciest 
ÚPN  územný plán 
CMZ  centrálna mestská zóna 
VÚC  vyšší územný celok 
ISOD  integrovaný systém osobnej dopravy 
MČ  mestská časť 
VD  vodné dielo 
KURS  koncepcia územného rozvoja Slovenska 
VTIP  verejný terminál intermodálnej prepravy 
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18. SCHÉMY KRIŽOVATIEK,  OBCHVAT MESTA  HLOHOVEC 
 

 
UZOL S1 
STYKOVÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
 

 
 

 
UZOL S2 
ÚROVŇOVÉ NAPOJENIE NA JESTVUJÚCU KOMUNIKÁCIU 
VEĽKÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA 
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UZOL S3 
MIMOÚROVŇOVÉ NAPOJENIE NA JESTVUJÚCU KOMUNIKÁCIU II/513 
TRUBKOVITÁ MIMOÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
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UZOL S4 
PRIESEČNÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 

 
 

 
 
 
 

UZOL S5 
STYKOVÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
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UZOL S6 
STYKOVÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
 

 

 
 
 
 

UZOL S7 
ÚROVŇOVÉ NAPOJENIE NA JESTVUJÚCU KOMUNIKÁCIU 
VEĽKÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA 
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UZOL S8 
STYKOVÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
 

 
 
UZOL S9 
ÚROVŇOVÉ NAPOJENIE NA JESTVUJÚCU KOMUNIKÁCIU 
VEĽKÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA 
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UZOL S10 
PRIESEČNÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
 

 

 
 
 
 

UZOL S11 
PRIESEČNÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
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UZOL S12 
PRIESEČNÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 

 
 

 
 
 
 

UZOL S13 
STYKOVÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
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UZOL S14 
STYKOVÁ ÚROVŇOVÁ KRIŽOVATKA 
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19.  VZOROVÉ PRIEČNE REZY,  OBCHVAT MESTA HLOHOVEC      
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20. ORIENTAČNÝ ROZPOČET OBCHVATU MESTA HLOHOVEC  
 

Úsek S3 (km0,00000-0,55154)         

    m.j množstvo €/m.j. spolu 
1 Príprava územia       268 956
  zemné práce m3 14 942 18,0 268 956

  odhumusovanie m3 14 892     

  odstránenie mačiny m3 50     

            
2 Úsek S3       3 894 886
  búracie práce m2 600 40,0 24 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 600     

  zemné práce m3 183 485 18,0 3 302 730
  násyp m3 174 222     

  výkop m3 686     

  výmena podložia m3 2 675     

  separačno - výstužná geotextília m2 5 902     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 25 634 4,6 117 916
  vozovka m2 4 690 96,0 450 240
  komunikácia   m2 4 690     

            
3 Križovatka v km. 0,00000       1 600 900
  búracie práce m2 900 40,0 36 000

  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 900     

  zemné práce m3 51 735 18,0 931 230
  násyp m3 42 120     

  výkop m3 1 230     

  výmena podložia m3 2 535     

  separačno - výstužná geotextília m2 5 850     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 10 450 4,6 48 070
  vozovka m2 6 100 96,0 585 600
  vetvy m2 6 100     

            
4 Križovatka v km. 0,55154       36 370

  búracie práce m2 500 40,0 20 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 500     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 950 4,6 4 370
  vozovka m2 125 96,0 12 000
            

5 Most nad C II/513 a železnicou       2 193 750
  plocha mosta m2 1 755 1250 2 193 750
            

Spolu úsek S3       7 994 862
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Úsek S4 (km 0,55154-1,14653)         

            

6 Príprava územia       290 070
  zemné práce m3 16 115 18,0 290 070

  odhumusovanie m3 16 065     

  odstránenie mačiny m3 50     

            
7 Úsek S4       849 112
  búracie práce m2 200 40,0 8 000

  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 200     

  zemné práce m3 18 384 18,0 330 912
  násyp m3 8 620     

  výkop m3 512     

  výmena podložia m3 2 886     

  separačno - výstužná geotextília m2 6 366     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 5 313 4,6 24 440
  vozovka m2 5 060 96,0 485 760
  komunikácia   m2 5 060     

            
8 Križovatka v km. 1,14653       36 600

  búracie práce m2 500 40,0 20 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 500     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 1 000 4,6 4 600
  vozovka m2 125 96,0 12 000
            
Spolu úsek S4       1 175 782
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Úsek S5 (km 1,14653-3,21191)         

            
9 Príprava územia       1 004 976
  zemné práce m3 55 832 18,0 1 004 976

  odhumusovanie m3 55 782     

  odstránenie mačiny m3 50     

            
10 Úsek S5       4 217 804
  búracie práce m2 200 40,0 8 000

  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 200     

  zemné práce m3 132 014 18,0 2 376 252
  násyp m3 18 040     

  výkop m3 81 860     

  výmena podložia m3 10 015     

  separačno - výstužná geotextília m2 22 099     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 32 233 4,6 148 272
  vozovka m2 17 555 96,0 1 685 280
  komunikácia   m2 17 555     

            
11 Križovatka v km. 3,21191       39 330
  búracie práce m2 550 40,0 22 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 550     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 950 4,6 4 370
  vozovka m2 135 96,0 12 960
            
12 Križovatka v km. 2,46582       41 250
  búracie práce m2 550 40,0 22 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 550     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 950 4,6 4 370
  vozovka m2 155 96,0 14 880
            
Spolu úsek S5       5 303 360
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Úsek S6 (km 3,21191-4,50935)         

    m.j množstvo €/m.j. spolu 
13 Príprava územia       40 500
  zemné práce m3 2 250 18,0 40 500

  odhumusovanie m3 0     

  odstránenie mačiny m3 2 250     

            
14 Úsek S6       1 498 880
  búracie práce m2 11 000 40,0 440 000

  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 11 000     

  zemné práce m3 0 18,0 0
  násyp m3 0     

  výkop m3 0     

  výmena podložia m3 0     

  separačno - výstužná geotextília m2 0     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 0 4,6 0
  vozovka m2 11 030 96,0 1 058 880
  komunikácia   m2 11 030     

            
15 Križovatka v km. 4,50935       37 330
  búracie práce m2 500 40,0 20 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 500     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 950 4,6 4 370
  vozovka m2 135 96,0 12 960
            
Spolu úsek S6       1 576 710
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Úsek S7 (km 4,50935-6,53727)         

            

16 Príprava územia       986 796
  zemné práce m3 54 822 18,0 986 796

  odhumusovanie m3 54 754     

  odstránenie mačiny m2 68     

            
17 Úsek S7       4 061 826
  búracie práce m2 200 40,0 8 000

  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 200     

  zemné práce m3 130 837 18,0 2 355 066
  násyp m3 105 009     

  výkop m3 670     

  výmena podložia m3 6 500     

  separačno - výstužná geotextília m2 18 658     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 9 567 4,6 44 008
  vozovka m2 17 237 96,0 1 654 752
  komunikácia   m2 17 237     

18 Križovatka v km. 5,02436       40 290
  búracie práce m2 550 40,0 22 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 550     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 950 4,6 4 370
  vozovka m2 145 96,0 13 920
            
19 Križovatka v km. 6,53727       37 330
  búracie práce m2 500 40,0 20 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 500     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 950 4,6 4 370
  vozovka m2 135 96,0 12 960
            
20 Most nad železnicou       20 312 500
  plocha mosta m2 16 250 1250 20 312 500
            
Spolu úsek S7       25 438 742
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Úsek S8 (km 6,53727-8,10752)         

            
21 Príprava územia       765 306
  zemné práce m3 42 517 18,0 765 306

  odhumusovanie m3 42 397     

  odstránenie mačiny m2 120     

            
22 Úsek S8       7 204 538
  búracie práce m2 2 500 40,0 100 000

  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 2 500     

  zemné práce m3 310 561 18,0 5 590 098
  násyp m3 285 343     

  výkop m3 800     

  výmena podložia m3 7 616     

  separačno - výstužná geotextília m2 16 802     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 50 680 4,6 233 128
  vozovka m2 13 347 96,0 1 281 312
  komunikácia   m2 13 347     

            
23 Križovatka v km. 8,10752       514 666
  búracie práce m2 2 380 40,0 95 200
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 2 380     

  zemné práce m3 20 790 18,0 374 220
  násyp m3 13 800     

  výkop m3 250     

  výmena podložia m3 2 630     

  separačno - výstužná geotextília m2 4 110     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 2 110 4,6 9 706
  vozovka m2 5 260 96,0 504 960
  vetvy m2 5 260     

            

24 Križovatka v km. 7,22756       42 190
  búracie práce m2 550 40,0 22 000
  frézovanie asfaltu hr 50 mm m2 550     

  zahumusovanie, zatrávnenie m2 1 050 4,6 4 830
  vozovka m2 160 96,0 15 360
            

Spolu úsek S8       8 526 700
            
            

            
Obchvat Hlohovca 50 016 156

 


