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Nedostatočne priepustné hrdlo na Dohnányho ulici v mieste podjazdu pod 
koľajiskom železničnej stanice spôsobuje v meste Trnava dopravné problémy. 

Spracovaný dokument preveruje technické možnosti zlepšenia dopravnej situácie 
pomocou mimoúrovňového križovania železnice a Dohnányho ulice. 
Navrhované riešenia boli preverené aj z hľadiska realizovateľnosti prestavby 

(postup výstavby a cieľový stav). 
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Základné údaje 

Názov: Zvýšenie kapacity Dohnányho ulice 

 

Kraj: Trnavský 
 

Okres: Trnava 

 

Obec: Trnava 

 

Katastrálne územie: Trnava 
 

Špecifikácia činnosti: Zvýšenie kapacity cestného pripojenia / nové mimoúrovňové križovanie 

 

Dátum spracovania: December 2021 

Vymedzenie územia 

Technicko-ekonomická štúdia je zameraná na posúdenie možnosti zlepšenia dopravného napojenia 

v priestore kapacitne nevyhovujúceho križovania Dohnányho ulice pod koľajiskom železničnej stanice 
Trnava. 

Posudzovaný bol úsek časti Dohnányho ulice od križovatky Hospodárska – Kollárova po okružnú 

križovatku Dohnányho – Tamaškovičova – Zelenečská – 9. mája. 

 

V priebehu rozpracovania štúdie bolo nad rámec územného rozsahu, ktorý bol definovaný v Zmluve 

o dielo, posudzované vybudovanie nového mimoúrovňového križovania v úseku od križovatky 
Bratislavská - Stromová, ponad koľajisko železničnej stanice Trnava, po križovatku Kollárova – 

Staničná. 
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2. ZADANIE A CIELE ŠTÚDIE 

Zadanie 

Štúdia vznikla na podnet objednávateľa Mesto Trnava a nadväzuje na nasledovné dokumenty: 

• Územný plán mesta Trnava (aktualizované znenie 2009, 01/2010), 

• Všeobecné záväzné nariadenie č. 466 (Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, 04/2021), 

• Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (AFRY CZ s. r. o., 

04/2021). 

 

Obsahom štúdie je analýza súčasného stavu dopravnej infraštruktúry vrátane analýzy územia 
z technického (priestorového a dopravného), majetkovo právneho a ekonomického hľadiska pre 

technické alternatívy zvýšenia kapacity Dohnányho ulice, a to v nadväznosti na existujúci a výhľadový 

stav v riešenom území. 

Technicko-ekonomická štúdia (TEŠ) zhodnotí každú finálnu alternatívu po technickej, majetkovo 

právnej, ekonomickej a prevádzkovej stránke a popíše jeho silné a slabé miesta (SWOT analýza) so 

záverečným vyhodnotením a odporúčaním. 
Na základe multikriteriálnej analýzy budú uvedené odporúčané alternatívy pre realizáciu. 

 

Rozsah štúdie zahŕňa: 

• analýzu posudzovaného územia v priestore existujúceho križovania Dohnányho ulice 

a železničnej trate, 

• analýzu existujúcich mostných objektov nad Dohnányho ulicou, 

• rámcový návrh mostných konštrukcií, 

• koľajové riešenie (v prípade zásahu do železničnej infraštruktúry), 

• riešenie úprav trakčného vedenia (v prípade zásahu do železničnej infraštruktúry), 

• rámcové riešenie silnoprúdových a slaboprúdových rozvody železničnej infraštruktúry, 

• dopravné riešenie križovaní ciest, ostatných objektov a sietí, 

• majetkovo právne vzťahy v rozsahu zistenia predbežného počtu dotknutých parciel, 

• odhad investičných nákladov, 

• časovú náročnosť prípravy a realizácie. 

Ciele štúdie 

Neustále zvyšovanie dopytu po individuálnej automobilovej doprave a rast mobility obyvateľstva zvyšuje 

nároky na cestnú dopravnú infraštruktúru. Cestná infraštruktúra sa predovšetkým v mestských 

aglomeráciách stáva preťaženou, čím dochádza k vzniku kongescií. Podjazd na Dohnányho ulici pod 
koľajiskom železničnej stanice (ŽST) Trnava predstavuje dopravne najkritickejšie miesto na cestnej sieti 

v meste Trnava. Miesto prechodu pod koľajiskom železnice je úzke hrdlo na spojnici medzi centrom 

mesta, železničnou a autobusovou stanicou na jednej strane koľajiska a nemocnicou, cestou I/61 

s väzbami na obchvat mesta a diaľničnú sieť R1, D1 na strane opačnej. 

 

Uvedeným miestom premáva 6 liniek mestskej autobusovej dopravy a niekoľko liniek prímestskej 
autobusovej dopravy južným smerom od Trnavy. Veľký dopravný moment vytvára zahltenie a na ulici 

dochádza pravidelne k dopravným zápcham a k meškaniu liniek verejnej autobusovej dopravy (ďalej 

len „VAD“). 

 

Základným cieľom štúdie je posúdenie možností zvýšenia kapacity Dohnányho ulice. 
 

Globálny cieľ predstavuje zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility. Tento cieľ je možné dosiahnuť 

prostredníctvom čiastkových krokov medzi ktoré patrí aj: 

• zvyšovanie kvality a rozvoj služieb vo verejnej doprave, 

• zvýšenie spoľahlivosti a atraktivity verejnej autobusovej dopravy. 

• zvýšenie podielu verejnej hromadnej dopravy na deľbe prepravnej práce, 

• znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie, 

• obmedzenie vzniku kongescií. 

 
 
Cieľom projektu je: 

• preverenie možnosti rozšírenia existujúceho dopravného priestoru Dohnányho ulice na 

plnohodnotnú 4 pruhovú komunikáciu s obojstrannými normovými chodníkmi v rozsahu od 

križovatky Hospodárska – Kollárova po okružnú križovatku Dohnányho – Tamaškovičova – 

Zelenečská – 9. mája, 

• cyklotrasu na Dohnányho ulici riešiť podľa možností (súčasť komunikácie alebo samostatná 

trasa). 
 

Technické možnosti dosiahnutia cieľa projektu: 

• rozšírenie komunikácie v existujúcej osi ulice pod železničnou traťou (zvýšenie dennej kapacity 

Dohnányho ulice), 

• alternatívne riešenie s vybudovaním nového cestného mimoúrovňového križovania ponad 

koľajisko železnice. 

 
V každom z technicky možných riešení bola preverovaná realizovateľnosť prestavby (cieľový stav 

a etapizácia výstavby). 

 

Rozšírenie rozsahu zadania 

Rozpracovanie technického riešenia možnosti zvýšenia kapacity Dohnányho ulice rekonštrukciou v osi 

ulice ukázalo nevýhodnosť tohto riešenia z hľadiska vysokých volaných investícií potrebných na úpravu 
infraštruktúry dráhy, zapojenie do nadväzujúcich križovatiek a výrazne obmedzenie využívanie ulice 

a železnice počas prestavby. 

 

Rozšírené zadanie pri zachovaní cieľov štúdie pre zaistenie alternatívnych trás tak znelo: 

• nájsť v blízkosti Dohnányho ulice miesto pre nové cestné prepojenie (nová komunikácia pre 

automobilovú dopravu, peších a cyklistov tak bude slúžiť ako prirodzené odklonenie existujúceho 

dopravného toku), 

• nové cestné prepojenie riešiť ako mimoúrovňové križovanie ponad koľajisko železnice mimo osi 
Dohnányho ulice (funkcia ulice bude zachovaná bez obmedzenia dopravy počas výstavby), 

• čo najviac obmedziť zásah do infraštruktúry dráhy počas výstavby aj v definitívnom stave, 

• trasovanie navrhnúť bez zásahu do zelene v parku Janka Kráľa. 
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3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA – SÚČASNÝ STAV 

Trnava ako jadro regiónu, sídlo okresu a kraja má dobrú polohu z hľadiska cestnej a železničnej 

dopravy. Záujmová oblasť sa nachádza v blízkosti ŽST Trnava a je ohraničená križovatkou 

Hospodárska – Kollárova - Dohnányho až po okružnú križovatku Dohnányho – Tamaškovičova – 
Zelenčská – 9. mája. 

V priebehu rozpracovania možných technických riešení bola posudzovaná oblasť rozšírená aj na 

križovatky Coburgova – Bratislavská, ponad železničnú stanicu Trnava a po križovatku Kollárova – 

Staničná. 

Cestná doprava 

Cestná sieť mesta Trnava je navrhovaná ako radiálno-okružný komunikačný systém. V meste sú 

vymedzené 3 základné okruhy: 

• vnútorný okruh vytváraný: 

o Hlbokou ulicou, 

o Rybníkovou ulicou, 

o Zeleným kríčkom, 

o Šrobárovou ulicou, 

o Hospodárskou ulicou, 

o Dohnányho ulcou, 
o Tamaškovičovou ulicou, 

o Sladovníckou ulicou, 

• stredný okruh (čiastočný), 

• vonkajší okruh. 

 

Cestná infraštruktúra s väzbou na mesto Trnava je tvorená: 

• Cesty I. triedy: 

o I/51 CZ – Holíč – Senica – Trnava (obchvat), R1 Nitra – Levice – Hontianske Nemce – 

Hronská Breznica, 
o I/61 A – Bratislava – Senec – Trnava – Piešťany – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina. 

 

• Cesty II. triedy: 

o II/504 Modra – Ružindol – Trnava – Malženice – Trebatice – Nové Mesto nad Váhom, 

o II/560 Trnava – Špačince – Dechtice. 

 

• Cesty III. triedy: 

o III/1278 Šelpice (u ŽST) – Bohdanovce nad Trnavou, 
o III/1279 Trnava-Sladovnícka – Trnava-Vozovka – Zavar – Šúrovce, 

o III/1283 Zeleneč (križovatka s cestou III/1283) – ONE Fashion Outlet, 

o III/1286 Hrnčiarovce nad Parnou – MÚK Voderady – Voderady – Pusté Úľany, 

o III/1287 Trnava-Juh – Zeleneč – Majcichov, 

o III/1288 Bučany – spojka medzi I/61 a III/1337, 
o III/1289 Hrnčiarovce nad Parnou – spojka medzi I/61 a III/1286, 

o III/1293 Ružindol – Dlhá, 

o III/1294 Biely kostol – od cesty II/504 k ulici Ľadová, 

o III/1295 Trnava-Ružindolská – Zvončín – Ružová Dolina – Suchá nad Parnou – 

Košolná – Dlhá – Doľany, 

o III/1296 Zvončín – Suchá nad Parnou (cez obec Zvončín), 
o III/1297 Ružová Dolina – Horné Orešany, 

o III/1299 Trnava-Sever – Dolná Krupá – Horná Krupá-Prekážka, 

o III/1300 Špačince – Jaslovské Bohunice, 

o III/1301 Malženice – Jaslovské Bohunice, 

o III/1302 Radošovce – spojka z III/1301 do obce, 
o III/1310 Malženice – Trakovice, 

o III/1311 Jaslovské Bohunice – JE Jaslovské Bohunice – Žikovce, 

o III/1337 Bučany – Brestovany – Zavar – MÚK Vlčkovce – Majcichov – Abrahám – 

Sládkovičovo. 

 

Na nasledovnom kartograme je uvedené súčasné zaťaženie cestnej siete v meste Trnava. V súčasnosti 

prechádza Dohnányho ulicou v mieste mimoúrovňového križovania so ŽST Trnava 18 940 vozidiel 
denne, z toho 18 % tvoria nákladné vozidlá. 

 

 

Obrázok 1: PUM Trnava – Dopravná ponuka – zaťaženie cestnej siete, 2019 (zdroj: PUM Trnava) 

 

Verejná autobusová doprava je tvorená celkovo 13 linkami, z toho 5 liniek je prevádzkovaných po 
Dohnányho ulici: 

• linka  1 Strojárenská, SACHS - Linčianska - Hospodárska - Kopánka, Nám. SUT / Letisko – Veľký 

Dvor 

• linka  2 Linčianska - Gorkého - Hospodárska - Kamenný mlyn 

• linka  4 Strojárenská, SACHS - Linčianska - Družba - Kopánka 

• linka  5 Botanická, Jednota - Hospodárska - žel. Stanica - Linčianska - Strojárenská, BOGE 

• linka  14 Modranka – Hospodárska - Zel. kríčok – Starohájska – Družba - Viktoríniho nám. 

 

Až 38 % liniek mestskej autobusovej dopravy premáva Dohnányho ulicou. Spoľahlivosť týchto liniek je 

v čase dopravnej špičky narušená vplyvom kongescií, ktoré sa vytvárajú v mieste prejazdu pod 

železničnou traťou. 
 

Vedenie liniek mestskej autobusovej dopravy, vrátane zastávok je uvedené na nasledovnom obrázku. 
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Obrázok 2: PUM Trnava – zber dát, príloha 3, linky MAD (zdroj: PUM Trnava) 

 

Dohnányho ulica je obojsmerná dvojpruhová cestná komunikácia s najvyššou dovolenou rýchlosťou 

50 km/h a najväčšou prípustnou výškou 4,5 m. Uvedená cesta je v časti od križovatky s ulicou 
Záhradnícka po podjazd pod ŽST Trnava rozšírená na tri jazdné (odbočné) pruhy. V celej dĺžke 

komunikácie sú z oboch strán vybudované chodníky pre peších. 

 

 

 

Obrázok 3: Podjazd v Dohnányho ulici pod ŽST 
Trnava, severný pohľad (zdroj: Google StreetView 

2019) 

Obrázok 4: Podjazd v Dohnányho ulici pod ŽST 
Trnava, južný pohľad (zdroj: Google Street View 2019) 

V rozšírenom záujmovom území sa nachádza aj Bratislavská ulica. Komunikácia je obojsmerná s dvomi 

jazdnými pruhmi a najvyššou dovolenou rýchlosťou 50 km/h. 

 

 

Obrázok 5: Bratislavská ulica, južný pohľad smer k ŽST Trnava, (zdroj: Google Street View 2019) 

 

Na severnej strane koľajiska sa nachádza významný mestský dopravný uzol tvorený prevádzkovou 

budovou železničnej stanice (hlavný vstup na nástupištia) a autobusovou stanicou. 

V priestore pred železničnou stanicou je non-stop parkovisko, smerom k autobusovej stanici sa 

nachádza parkovací dom pre bicykle (automatická cykloveža). 

V tesnej blízkosti oboch staníc je Park Janka Kráľa. 
 

 

Obrázok 6: Pohľad na autobusovú stanicu s časťou nástupísk a park (zdroj: Spracovateľ 2021) 
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Železničná doprava 

Mestom Trnava prechádza trať celoštátneho významu 125A (podľa tabuliek traťových pomerov (TTP) 
Bratislava – Púchov a trate 128C Trnava – Kúty a 128B Trnava – Sereď. 

Trať č. 125A je súčasťou paneurópskeho tranzitného koridoru č. V, je elektrifikovaná a dvojkoľajná, 

modernizovaná na rýchlosť 160 km/h. Na trati Bratislava Rača – Trnava - Nové Mesto nad Váhom je 

vybudované zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - dispečerské stavadlo typu SIMIS W, ktoré 

umožňuje zabezpečenie chodu vlakov obsluhou z jedného miesta pre viac dopravní a medzistaničných 
úsekov. 

Trate 128C Trnava – Kúty (diaľkovo ovládaná zo ŽST Jablonica) a 128B Trnava – Sereď sú 

elektrifikované a jednokoľajné. 

Železničná stanica a spoločný úsek tratí 125A a 128C je závažným priestorovo limitujúcim prvkom, 

ktorý rozdeľuje mesto na dve časti. 

 
Na nasledovnom obrázku je uvedený rozsah železničnej infraštruktúry v rámci mesta Trnava a blízkeho 

okolia. Železničnú infraštruktúru tvorí okrem tratí celoštátneho významu aj súbor železničných vlečiek: 

• ŽOS Trnava, a. s., 

• LYCOS – Trnavské Sladovne, s. r. o., 

• ŽELOS, s. r. o. Trnava, 

• TAMA SLOVAKIA, a. s., 

• COMAX-TT, a. s. Trnava, 

• PCA Slovakia, s. r. o. 

 

 

Obrázok 7: Železničná sieť na území mesta Trnava (zdroj: https://www.openrailwaymap.org/) 

 

 

V ŽST Trnava je situované centrum riadenia dopravy (CRD), z ktorej je diaľkovo ovládaný traťový úsek 

Nové Mesto nad Váhom (mimo) – Bratislava Rača (mimo). 

 

ŽST Trnava je: 

• samostatná ŽST, 

• odbočná pre jednokoľajnú trať Sereď - Trnava, Trnava – Kúty, 

• riadiaca pre DOT Nové Mesto nad Váhom – Výhybňa Svätý Jur, 

• prípojná pre DOT Trnava – Kúty, 

• dispozičná: 

o pre trať Trnava – Sereď pre všetky vlaky, 

o pre trať Trnava – Jablonica - Kúty pre všetky vlaky, 
o Trnava – uzol Bratislava (ŽST, ktoré sú obsiahnuté v ZCP 127 a aj ŽST Bratislava 

Lamač, Devínska Nová Ves) všetky východiskové vlaky nákladnej dopravy, tie ktoré 

končia v uzle Bratislava vyrozumieva za ŽST Bratislava-Rača až do cieľovej stanice, a 

aj do ŽST Devínska Nová Ves, Rajka HU (mimo vlakov, ktoré majú vlaky v CP určenú 

jazdu cez ŽST Bratislava východ). 

• zmiešaná, 

• zriaďovacia. 

Koľajová schéma ŽST Trnava 

Obrázok 8: Schematický náčrt ŽST Trnava (zdroj: Spracovateľ) 

 

Dohnányho ulica je vedená podjazdom pod dopravnými koľajami č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

manipulačnou koľajou č. 19a a nástupišťami s bezbariérovým mimoúrovňovým prístupom: 

• Nástupište č. 1 (komplexná rekonštrukcia v roku 2014): 

o ostrovné, vyvýšené, zastrešené, medzi koľajami č. 104 a 106, v dĺžke 402 m. 

• Nástupište č. 2(komplexná rekonštrukcia v roku 2018): 

o ostrovné, vyvýšené, zastrešené, medzi koľ. č. 103 a 105, v dĺžke 400 m. 

 

Na nástupištiach č. 1 a 2 sú vybudované osobné výťahy s prístupom z príslušného nástupištia 

a z malého podchodu (vpravo od hlavého podchodu pre cestujúcich). 

 

Trakčné vedenie ŽST Trnava a priľahlých elektrifikovaných medzistaničných úsekoch je napájané z 
trakčnej napájacej stanice Trnava jednofázovou sústavou 25 kV, 50 Hz. 

 

V nasledovnej tabuľke je uvedený súčasný rozsah vlakovej dopravy. Z hľadiska pravidelnosti zavedenia 

v týždni sú vlaky členené na pravidelné a podľa potreby. Za pravidelný vlak sa považuje taký, ktorý ide 

podľa grafikonu vlakovej dopravy, počas obdobia najmenej dvoch mesiacov, minimálne raz týždenne 
v určený deň. Vlaky podľa potreby idú podľa grafikonu vlakovej dopravy a sú zavedené s ohľadom na 

požiadavky dopravcov. 

 

https://www.openrailwaymap.org/
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Traťový úsek Pravidelnosť OD Nex Pn Mn Rv Σ 

Leopoldov - Trnava 
Pravidelné 99 18 18 2 11 148 

Podľa potreby 4 2 10 0 11 27 

Trnava - Bratislava Rača 
Pravidelné 142 29 20 2 7 200 

Podľa potreby 4 2 5 0 15 26 

Sereď - Trnava 
Pravidelné 33 2 5 1 0 41 

Podľa potreby 2 0 2 0 2 6 

Trnava - Kúty 
Pravidelné 22 2 4 0 0 28 

Podľa potreby 0 0 8 2 3 13 

Tabuľka 1: Súčasný rozsah vlakovej dopravy (zdroj: ŽSR – zošit priepustnosti) 

 
Vysvetlivky: 

• OD vlaky osobnej dopravy, 

• Nex nákladný expres, 

• Pn priebežný nákladný vlak, 

• Mn manipulačný vlak, 

• Rv rušňový vlak. 

Cyklistická doprava 

Vzhľadom na bodový a rovinný charakter mesta Trnava sú na riešenom území optimálne podmienky 
na rozvoj cyklistickej dopravy. Cyklistická doprava je v meste a jeho blízkom okolí značne rozšírená. 

Podiel cyklistickej dopravy činí v súčasnosti 6,6% všetkých ciest obyvateľov mesta, pričom vzhľadom 

na rovinnú konfiguráciu terénu je rozvojový potenciál tohto druhu dopravy v návrhovom období veľký. 

Najviac frekventovanými súčasnými trasami cyklistickej dopravy sú: 

• Hospodárska ulica, 

• Kollárova ulica, 

• Ulica A. Žarnova (pri nemocnici), 

• Dohnányho ulica., 

• Park J. Kráľa, 

• Bernolákova brána, 

• Kollárova ulica. (pri ŢS), 

• Zelenečská ulica. 

Rozsah cyklistickej infraštruktúry je zrejmý z nasledovného obrázku. Je zrejmé, že železničná 

infraštruktúra tvorí významnú líniovú bariéru, cez ktorú v súčasnosti neprechádza žiadna oficiálna 

cyklotrasa. 

 

  

Obrázok 9: Súčasná sieť mestských cyklotrás (zdroj: PUM Trnava) 
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4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA – VÝHĽADOVÝ STAV 

Predpokladá sa, že trend rastu stupňa automobilizácie a presídľovania obyvateľstva mimo mesta 

s dopadom na vyššiu mobilitu bude pokračovať aj vo výhľadovom období. Riešením tejto problematiky 

sa zaoberá „Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“, skrátene 
„Mobilita Trnava a okolie“. Práce na tomto projekte boli zahájené 03.07.2019 a prebiehajú aj počas 

spracovania tejto štúdie. 

Na základe spracovaného dopravného modelu boli v uvedenom projekte navrhnuté niektoré 

infraštruktúrne opatrenia na zmiernenie následkov rastu mobility obyvateľstva.  

 
V rámci projektu „Mobilita Trnava a okolie“ sú posudzované nasledovné scenáre: 

• Nulový – „Do nothing“ 

Táto výpočtová verzia predstavuje v podstate katastrofický scenár vývoja mesta a MFO. V tomto 

scenári sa uvažuje s rozvojom zástavby mesta podľa návrhových plôch územného plánu, ale 

neuvažuje sa s dostavbou žiadnej dopravnej infraštruktúry, nedoplňujú sa žiadne stavby a 

opatrenia. Dochádza len k vývoju počtu obyvateľov a automobilizácie. Výsledky výpočtu v tejto 

variante sú referenčnými hodnotami pre jednotlivé stavby a opatrenia a tým je možné dokázať ich 
dopravnú účinnosť po uvedení do prevádzky. 

• Naivný – „Bussiness as usual“ („Bau“) 

Táto verzia predpokladá rozvoj siete na základe reálnych možností. Nastavené opatrenia pre 

zmenu dopravného správania budú splnené, avšak tento scenár je počítaný so zohľadnením 

rozvoja nízkeho/stredného/vysokého rozvoja socioekonomických aktivít a územného rozvoja. 

• Maximalistický – „Do all“ 

Do modelu sú zapracované všetky infraštruktúrne stavby a opatrenia podľa zásobníka projektov, 

taktiež všetky územno – plánovacie dokumenty bez ohľadu na finančnú náročnosť. Deľba práce 
vypovedá o skutočnom namodelovanom stave dopravy na území mesta a jeho funkčného územia. 

Cestná doprava 

V oblasti cestnej dopravy boli navrhnuté viaceré riešenia, medzi ktoré patrí napr. dostavba západnej 

a južnej časti obchvatu mesta Trnava a doplnenie ďalších komunikácií. Opatrenia pre rozvoj dopravnej 

infraštruktúry pre automobilovú dopravu sú zamerané predovšetkým na zaistenie alternatívnych trás 

a ďalej na odstránenie dopravných porúch, odstránenie nehodových miest a skvalitnenie životného 

prostredia v obytných častiach mesta. 
Výsledky dopravného modelu preukázali, že podjazd v Dohnányho ulici je najkritickejším miestom 

cestnej infraštruktúry v Trnave pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD) aj autobusy verejnej 

osobnej dopravy (VOD). 

Na grafe je uvedené zaťaženie Dohnányho ulice motorovými vozidlami za deň. Do roku 2025 sa 

predpokladá výrazný nárast počtu vozidiel predovšetkým pre scenár bez projektu až o 141 %. Pre 

varianty s projektom sa predpokladá nárast o 67 % pre scenár „all“ a 58 % pre scenár „bau“. 
 

 

Obrázok 10: Vývoj zaťaženia Dohnányho ulice automobilovou dopravou, počet vozidiel za deň (zdroj: PUM Trnava) 

Zníženie zaťaženia Dohnányho ulice vo variante s projektom je spôsobené uvažovanou dostavbou 

západnej a južnej časti obchvatu mesta Trnava. Týmto opatrením sa tranzitná doprava vyhýba centru 

mesta a tým pádom nedochádza k nadmernému zaťaženiu Dohnányho ulice. V ďalšom období po 

horizont 2040 sa predpokladá pozvoľný nárast zaťaženia ulice Dohnányho motorovými vozidlami. Od 

horizontu 2040 sa predpokladá pokles zaťaženia cestnej siete s ohľadom na vývoj demografie – pokles 
obyvateľstva. 

 

Na nasledujúcom obrázku je graficky uvedené predpokladané využitie dennej kapacity cestnej 

infraštruktúry. Toto posúdenie bolo v rámci projektu „Mobilita Trnava a okolie“ spracované pre všetky 

posudzované varianty. Pre ilustráciu je uvedená len mapa využitia dennej kapacity pre scenár „bez 

projektu“ a horizont 2025. Z uvedeného je zrejmé, že pri absencii infraštruktúrnych opatrení dochádza 
k preťaženiu niektorých cestných úsekov. Medzi preťažené úseky s využitím dennej kapacity nad 100 

% patrí aj Dohnányho ulica. 

 

 

Obrázok 11: Využitie denné kapacity ciest v roku 2025, scenár „Do nothing“ (zdroj: PUM Trnava) 

  2019 2025 2030 2040 2050

Do nothing 18 940 45 600 46 600 46 850 46 080

Bau 18 940 29 840 31 930 34 730 31 770

All 18 940 31 570 34 440 34 750 26 040
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Predpokladané využitie dennej kapacity Dohnányho ulice je prehľadne spracované v nasledovnej 

tabuľke. 

 

Využitie celodennej kapacity Dohnányho ulice 

Scenár Do nothing Bau All 

2025 > 100% ≤ 90% ≤ 100% 

2030 > 100% ≤ 100% ≤ 60% 

2040 > 100% ≤ 60% ≤ 60% 

2050 > 100% ≤ 50% ≤ 30% 

Tabuľka 2: Vývoj využitia kapacity Dohnányho ulice (zdroj: PUM Trnava) 

 

Počet vozidiel na Dohnányho ulici je v prípade scenára „Do nothing“ pre všetky výhľadové horizonty 

vyšší ako maximálna denná kapacita. Takýto stav je dlhodobo neudržateľný a je potrebné prijať určité 

opatrenia zamerané na: 

• zníženie zaťaženia Dohnányho ulice odklonením časti dopravného prúdu po iných 

komunikáciách, 

• zvýšenie dennej kapacity Dohnányho ulice. 

 
V rámci návrhu opatrení boli vypracované karty jednotlivých projektov. Sem patrí aj projekt rozšírenia 

podjazdu Dohnányho ulice pod názvom: „Zvýšenie spoľahlivosti autobusových liniek IDS v ulici 

Dohnányho, (56.) Rozšírenie podjazdu v ulici Dohnányho“. Toto opatrenie je v rámci dopravného 

modelu zaradené od horizontov: 

• 2025 pre scenár „all“, 

• 2030 pre scenár „bau“. 

Návrh opatrení pre Dohnányho ulicu 

Popis návrhu opatrení pre Dohnányho ulicu je na karte projektu nasledovný – „Presné riešenie bude 

stanovené v podrobnejšej dokumentácii. Jedným z možných riešení je využitie podjazdu v ulici Andreja 

Žarnova k odklonení vozidiel IAD aspoň v jednom smere. Rozšírenie podjazdu Dohnányho, respektíve 

celej cesty v oblasti na kategóriu MZ 15,5/50. Súčasťou je vytvorenie vyhradených jazdných pruhov 

pre autobusy VOD v oboch smeroch. Stavbu je potrebné koordinovať s ŽSR na základe potrebnosti 

rekonštrukcie železničného mostu.“ 
 

Prínosy: 

• zvýšenie kapacity ulice pre cestnú dopravu, 

• možnosť vyhradenia pruhov pre autobusy VOD, 

• zvýšenie spoľahlivosti a atraktivity autobusov VOD, 

• zníženie emisií vplyvom zníženie kongescií. 

 

Riziká: 

• ekonomická náročnosť stavby, 

• zabor nových plôch pre dopravu, 

• jednanie s dotknutými orgány, predovšetkým so ŽSR, 

• železničné mosty v Dohnányho a Sladovníckej ulici sú skôr na začiatku svojej životnosti a nie je 

tak vhodné ich významne upravovať, 

• nesúhlas obyvateľov ulice Andreja Žarnova. 

 

Medzi ďalšie navrhované opatrenie, ktoré je uvedené v zásobníku projektov patrí tzv. „Cirkulačný 
dopravný model“. Úprava organizácie premávky v centre mesta Trnava tak, že na uliciach Hospodárska, 

Dohnányho, Tamaškovičova, Sladovnícka, Hlboká a Rybníková bude umožnená len jednosmerná 

premávka IAD proti smere hodinových ručičiek, ale pre autobusy VOD bude k dispozícii obojsmerná 

premávka vo vyhradených jazdných pruhoch. 

 

Železničná doprava 

Rozsah osobnej železničnej dopravy bol prevzatý z podkladov od Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky a je rozdelený do troch výhľadových horizontov. V tabuľke sú uvedené len počty 

vlakov v objednávke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vlaky prevádzkované na 

komerčnej báze nie sú započítané. Na všetkých uvedený traťových úsekoch dochádza k postupnému 

rastu dopravných výkonov. 

 

Horizont 
Kategória 

vlaku 
Trnava - 

Kúty 
Trnava – 

Bratislava Rača 
Leopoldov 
- Trnava 

Sereď - 
Trnava 

Nultý 
od r. 2023 

Ex 0 25 25 0 

R/RE 0 54 64 0 

Os 24 47 0 24 

Σ 24 125 89 24 

Základný 
od r. 2026 

Ex 0 25 25 0 

R/RE 0 82 77 0 

Os 24 47 0 24 

Σ 24 153 102 24 

Rozšírený 
od r. 2030 

Ex 0 37 37 0 

R/RE 0 95 95 0 

Os 32 47 0 47 

Σ 32 179 132 47 

Tabuľka 3: Výhľadový počet vlakov osobnej dopravy vo verejnom záujem (zdroj: MDVSR) 

Vysvetlivky: 

• Ex expres, 

• R rýchlik, regionálny expres, 

• Os osobný vlak. 

 

Stav železničnej infraštruktúry v rámci mesta Trnava je pomerne dobrý, no pre zvýšenie 

konkurencieschopnosti sú v zásobníku projektov navrhnuté nasledujúce projekty: 

• zvýšenie priepustnej výkonnosti na trati 120 v úseku Bratislava-Rača – Trnava (2030), 

• zvýšenie priepustnosti na železničnej trati Trnava – Sereď (2030), 

• rekonštrukcia železničnej trate Trnava – Senica – Kúty (2040), 

• vysokorýchlostná železničná trať Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina (2050). 

Cyklistická doprava 

V rámci opatrení pre dosiahnutie trvalo udržateľnej mobility v meste Trnava boli v projekte „Mobilita 

Trnava a okolie“ doporučené viaceré opatrenie pre rozvoje cyklistickej dopravy. V rámci koncepcie 

rozvoja cyklodopravy je v hlavnom dopravnom priestore navrhnutých niekoľko cyklotrás, medzi ktoré 
patrí aj cyklotrasa vedená cez: ulice Coburgova – Bratislavská – Stromová – Dohnányho – Andreja 

Žarnova. 

Rozvoj územia 

V čase spracovania štúdie neboli v záujmovom území známe žiadne rozvojové projekty. 
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5. POPIS POSUDZOVANÉHO KORIDORU 

Spracovaný projekt v rovine technicko-ekonomickej štúdie rieši možnosť rozšírenia Dohnányho ulice 

na plnohodnotný 4 pruh vrátane chodníkov pre peších a cyklistov v mieste existujúceho križovania so 

železnicou - koridor A. 
 

Komplikované technické riešenia rozšírenia Dohnányho ulice (opísané ďalej v časti 6 tejto správy) 

vyústili do hľadania alternatívneho riešenia, ktoré by splnilo ciele štúdie na zlepšenie dopravnej situácie 

v posudzovanej oblasti. 

 
V rozpracovaní rozšírenia rozsahu zadania bol vymedzený koridor B, ktorý rieši územie v osi 

Bratislavskej ulice a jej predĺženia do spoločného predstaničného priestoru autobusovej a železničnej 

stanice. 

V priebehu rozpracovania štúdie bol koridor B rozdelený na dve časti: 

• B1 - riešenia posudzované v priestore pred historickou budovou železnice bližšie k centru 

mesta, 

• B2 – riešenia posudzované v priestore za historickou budovou železnice smerom 

k bratislavskému zhlaviu stanice. 
 

 

Obrázok 12: Posudzované koridory v území (zdroj: Spracovateľ) 
 

Hlavné obmedzujúce prvky v riešených koridoroch sú: 

• cestné komunikácie, 

• železničná dráha a jej súčasti, 

• inžinierske stavby a okolitá zástavba, 

• infraštruktúra verejnej hromadnej dopravy, 

• inžinierske siete. 

Koridor A (os Dohnányho ulice) 

Cestné komunikácie 

• okružná križovatka ulíc Dohnányho - Tamaškovičova – Zelenečská – 9. mája, 

• odbočujúce komunikácie na ľavej strane – Tulipánová, Stromová, odbočenie k Pošte, 

• odbočujúce komunikácie na pravej strane – Záhradnícka, odbočenie k ul. A. Žarnova, 

• križovatka ulíc Dohnányho – Kollárova – Hospodárska, 

• obojstranné chodníky pre peších pozdĺž celého popísaného úseku. 

Cestná svetelná signalizácia (CSS) 

V posudzovanom úseku sa v súčasnosti nachádza: 

• 1x svetelne riadený prechod pre peších (pri Pavilóne Pavilónu chirurgických disciplín), 

• 2x svetelne riadené križovatky (Dohnányho – Stromová; Dohnányho – Kollárova – Hospodárska). 

Železničná dráha a jej súčasti 

• koľajisko ŽST v priestore nástupíšť č. 1 a 2 – so železničnými mostami, ktoré tvoria podjazd pre 

Dohnányho ulicu. 

Inžinierske stavby a okolitá zástavba 

• lávka pre peších ponad Dohnányho ulicu s prístupom do budovy stanice, 

• okolitá zástavba – budovy s rôznym využitím. 

Infraštruktúra verejnej hromadnej dopravy 

• autobusové zastávky v oblasti križovatky Dohnányho – Stromová. 

Inžinierske siete 

Počas prác na štúdii nebol realizovaný prieskum inžinierskych vedení. Predpoklad realizácie je pre 

potreby TEŠ uvažovaný v strednodobom horizonte, t.j. 6 - 10 rokov, počas ktorých sa existujúci stav 

bude meniť. 

V ocenení nákladov sa uvažuje s úpravou inžinierskych sietí v husto zastavanom území. 

V lokalite koľajiska ŽST má Spracovateľ informácie o existujúcich sieťach zo stavieb modernizácie 
železničnej trate Bratislava-Rača – Trnava a zo stavieb rekonštrukcie nástupíšť [1]. 

 

V posudzovanom koridore budú dotknuté siete rôznych správcov. Pravdepodobný je výskyt sietí: 

• vodovodné potrubia, 

• kanalizácie – rôzne druhy, 

• elektrické rozvody nízkeho a vysokého napätia, 

• verejné osvetlenie komunikácií, 

• plynovody, 

• telekomunikačné vedenia (metalické, optické) rôznych správcov. 

 

Na nasledujúcej strane je na ortofoto podklade uvedený záujmový koridor A v osi Dohnányho ulice. 
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Obrázok 13: Koridor A (zdroj: Spracovateľ) 

.  
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Koridor B (os Bratislavskej ulice v predĺžení Kollárova / Staničná) 

Na nasledujúcom obrázku je na ortofoto podklade uvedený záujmový koridor B v osi Staničnej 
a Bratislavskej ulice ponad koľajisko ŽST Trnava. 

Obrázok 14: Koridor B (zdroj: Spracovateľ) 

Cestné komunikácie a CSS 

• križovatka ulíc Bratislavská – Stromová, 

• odbočujúce vetvy Bratislavskej ulice v priemyselnej zóne smerom ku koľajisku, 

• križovatka ulíc Kollárova – Staničná. 

V posudzovanom úseku sa v súčasnosti križovatky s CSS nenachádzajú. 

Železničná dráha a jej súčasti 

• koľajisko ŽST zhlavie medzi nákladnou a osobnou stanicou, nástupišťami č. 3 a 4, 

• účelové koľajisko v súkromnom vlastníctve. 

Inžinierske stavby a okolitá zástavba 

• okolitá zástavba – budovy s rôznym využitím. 

 

 

 

 

Infraštruktúra verejnej hromadnej dopravy 

• autobusové zastávky v oblasti autobusovej stanice Trnava. 

Inžinierske siete 

Počas prác na štúdii nebol realizovaný prieskum inžinierskych vedení. Predpoklad realizácie je pre 
potreby TEŠ uvažovaný v strednodobom horizonte, t.j. 6 - 10 rokov, počas ktorých sa existujúci stav 

bude meniť. 

V ocenení nákladov sa uvažuje s úpravou inžinierskych sietí v husto zastavenom území. 

V lokalite koľajiska ŽST má Spracovateľ informácie o existujúcich sieťach zo stavieb modernizácie 

železničnej trate Bratislava-Rača – Trnava a zo stavieb rekonštrukcie nástupíšť. 
V posudzovanom koridore budú dotknuté siete rôznych správcov. Pravdepodobný je výskyt sietí: 

• vodovodné potrubia, 

• kanalizácie – rôzne druhy, 

• elektrické rozvody nízkeho a vysokého napätia, vonkajšie osvetlenie, 

• plynovody, 

• telekomunikačné vedenia (metalické, optické) rôznych správcov. 
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6. ZVÝŠENIE KAPACITY DOHNÁNYHO ULICE 

Zvýšenie kapacity Dohnányho ulice bolo v zmysle zadania posudzované v nasledujúcich alternatívach: 

• A1 - rozšírenie cestnej komunikácie v existujúcej osi Dohnányho ulice v mieste existujúceho 

križovania so železničnou traťou, 

• A2 - mimoúrovňové prevedenie Dohnányho ulice ponad železničnú trať. 

 
Pri posudzovaní vhodnosti Ďalšieho rozpracovanie uvedených alternatív sa bral do úvahy koridor A, 

ktorého opis je uvedený v predchádzajúcej časti správy. 

Alternatíva A1 - rozšírenie cestnej komunikácie 

Toto technické riešenie je v súlade s opatrením, ktoré bolo navrhnuté v projekte „Mobilita Trnava 

a okolie“ a zaradené do zásobníka projektov pod číslom 56 „Rozšírenie podjazdu v ulici Dohnányho“ na 

kategóriu MZ 15,5/50. 

 
Hlavné požiadavky na technické riešenie: 

• preverenie možnosti rozšírenia dopravného priestoru na plnohodnotnú 4 pruhovú komunikáciu 

s obojstrannými normovými chodníkmi v rozsahu od okružnej križovatky Dohnányho – 

Tamaškovičova – Zelenečská – 9. mája po križovatku Hospodárska – Kollárova, 

• cyklotrasu na Dohnányho ulici riešiť podľa možností (súčasť alebo samostatná trasa), 

• preverenie možnosti úpravy mimoúrovňového križovania železnice a Dohnányho ulice – prestavba 

železničných mostov – preverenie realizovateľnosti prestavby (cieľový stav a etapizácia výstavby), 

• definovanie dopadu prestavby na ostatnú dotknutú infraštruktúru – železničná a ostatná, 

• presun autobusových zastávok do zelene pred objekt pošty bližšie k železničnej stanici a opačný 

smer do zelene Pavilónu chirurgických disciplín, 

• uvažovať s umiestnením bezbariérovej lávky pre peších na južnú stranu podjazdu s vyústením 

k pešiemu podchodu železničnej stanice, 

• doplnenie možnosti bypasu z predstaničného parkoviska len pre potreby výjazdu autobusov, 

• rozšírenie – výmena všetkých železničných mostov maximálnej možnej dĺžky polí (cca 21 m) – 

s jedným alebo s viacerými poľami s jedným pilierom uprostred (kvôli podjazdnej výške), 

• ponechanie širšej – novšej časti a s uvažovaním stavebných úprav len časti pod nástupišťom 1. 

Súčasný stav 

Rozhodujúcim obmedzujúcim prvkom v mieste rozširovania ulice je infraštruktúra železnice. V mieste 

nad Dohnányho ulicou sa nachádza koľajisko s dopravnými koľajami č. 101, 102, 103, 104, 105, 106 

a manipulačnou koľajou č. 19a. 

V mieste križovania sú dve zastrešené ostrovné nástupištia s bezbariérovým mimoúrovňovým 

prístupom. Komplexná rekonštrukcia nástupišťa č. 1 bola realizovaná v roku 2014, nástupište č. 2 bolo 
rekonštruované v roku 2018. Všetky koľaje sú elektrifikované. 

 

 

Obrázok 15: Tvar existujúcej mostnej konštrukcie (priečny rez [1], zdroj: ŽSR) 

 

Železničná dráha v lokalite Dohnányho ulice prechádza po mostnej konštrukcii (žkm 46,371) s celkovou 

šírkou cca 49,1 m. Most je vďaka historickému vývoju železnice zložený rôznych druhov konštrukcií. 

Jedná sa o trojpoľový, doskový, železničný most s priebežným koľajovým lôžkom. Koľaje sú smerovo 

vedené v oblúkoch. 

Premosťovanou prekážkou je cesta s obojstranným chodníkom – Dohnányho ulica. Voľná výška otvoru 

podľa mostného listu je 4,85 m, podľa mostnej revíznej správy 4,2 m. 

V mieste nástupišťa č. 1 a pod koľajami č. 104, 102 a 101 sa nachádza pôvodný most šírky 20,6 m z 
roku 1944. Približne v rokoch 1989 až 1991 bol most obojstranne rozšírený. 

Navrhovaný stav – komunikácia a mostný objekt 

Hlavný parameter návrhu predstavuje rozšírenie na 4 pruhovú komunikáciu. Pre zvýšenie kapacity 

Dohnányho ulice bolo v prvom návrhu uvažované s rozšírením komunikácie na kategóriu MZ 15,5/50 

v usporiadaní - štvorpruhová miestna komunikácia s jednostranným chodníkom a jednostrannou 

cyklistickou cestou. 
Celková šírka komunikácie s chodníkom a cyklistickou cestou vychádza 21,0 m. 

 

 

Obrázok 16: Navrhovaný tvar nosnej konštrukcie, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Priestorové usporiadanie otvoru existujúceho mostného objektu v žkm 46,371 nevyhovuje pre 

navrhované šírkové usporiadanie komunikácie pod mostom a vyžaduje úplnú prestavbu celého mosta 

vrátane celej spodnej stavby. 

Navrhovaný stav – dopad rozšírenia na infraštruktúru dráhy 

Prestavba existujúcej mostnej konštrukcie by si vyžiadala nasledujúce zásahy do infraštruktúry dráhy: 

• demontáž dotknutých častí koľají 106, 104, 102, 101, 103, 105 a 19a, 

• zásah do systému odvodnenia koľajiska, 

• demontáž dotknutej časti zastrešenia nástupíšť č. 1 a 2 s prerušením rozvodov vonkajšieho 

osvetlenia, informačného, kamerového a rozhlasového systému (rozsah demontáže zastrešenia by 

bol väčší ako priestor stavby z dôvodu situovania podpier zastrešenia), 

• demontáž dotknutých častí nástupíšť č. 1 a 2 s prerušením káblových trás vedených nástupišťami 

smerom na žilinské zhlavie stanice, 

• úpravu trakčného vedenia – prestavbu trakčných brán situovaných v tesnej blízkosti existujúcej 

mostnej konštrukcie, nahradenie prekážajúcich brán novými vo vyhovujúcej polohe môže vyústiť, 
vzhľadom na smerové vedenie koľají v oblúku do prestavby v celej dĺžke nástupíšť, 

• vytvorenie dočasných náhradných trás káblových vedení zabezpečovacieho a oznamovacieho 

zariadenia a silnoprúdových rozvodov pre zachovanie prevádzky za miestom stavby v smere 

Žilina/Galanta, 

• vybúranie existujúcej mostnej konštrukcie vr. spodnej stavby, 

• zaistenie stability prevádzkovaných koľají susediacich s miestom výstavby, 
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• postupnú výstavbu novej mostnej konštrukcie s následným obnovením demontovanej 
infraštruktúry dráhy popísanej vyššie. 

Navrhovaný stav – organizácia výstavby a dopad na prevádzku dráhy 

Realizovaná stavba by nemala žiadne obmedzenia železničnej prevádzky. 

 

Výrazné dopravné obmedzenia by však boli nevyhnutné počas prestavby cestného podjazdu na 

požadované šírkové usporiadanie. Stavebné práce súvisiace s rozšírením je možné realizovať len za 
predpokladu vylúčenia koľají č. 101 až 106 a 19a z prevádzky. 

Zároveň nie je možné vylúčiť všetky uvedené koľaje z prevádzky súčasne, nakoľko je potrebné zachovať 

železničnú dopravu. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozdeliť realizáciu na viaceré etapy s dôrazom na 

zachovanie železničnej prevádzky s čo najmenším obmedzením (počet vlakov je uvedený v kap. 3 a 4). 

Z technického hľadiska je možné rozdeliť stavbu dve polovice, pričom jednu polovicu tvorí nepárna 
skupina koľají č. 101, 103, 105, 19a a druhú polovicu tvorí párna skupina koľají č. 102, 104, 106. 

Takéto rozdelenie je však z prevádzkového hľadiska neprijateľné, nakoľko pri výluke nepárnej skupiny 

koľají č. 101 - 105 je nepriamo vylúčená aj nepárna skupina koľají v obvode „nákladná stanica“ (koľaje 

č. 1 – 23) pre nákladné vlaky v smere / zo smeru Sereď a Leopoldov. 

Výluka celej nepárnej skupiny č. 101 – 105 je prípustná len v trvaní niekoľkých hodín v rámci dňa, 

pričom čas výstavby jednej etapy je odhadovaný na min. 6 mesiacov. V prípade dlhodobej výluky celej 
nepárnej skupiny koľají by nebolo možné vykonávať vlakotvornú činnosť a obsluhu železničných vlečiek 

zapojených do ŽST Trnava. 

 

Z uvedeného dôvodu je potrebné rozdeliť realizáciu stavby minimálne na tri hlavné etapy. 

• koľaje č. 19a, 105, 103 + nástupište č. 2, 

• koľaje č. 101, 102, 

• koľaje č. 104, 106 + nástupište č. 1. 

Pri tomto postupe výstavby bude vždy možné viesť vlaky aj do nepárnej skupiny koľají. V každej etape 

však budú k dispozícii len dve nástupné hrany. V ŽST Trnava zastavujú všetky vlaky osobnej dopravy 
a preto je potrebné preveriť aký rozsah dopravy je možné realizovať na obmedzenom počte dopravných 

koľají (išlo by o rovnaký stav prevádzky ako počas rekonštrukcie nástupíšť v rokoch 2014 a 2018). 

Kapacitné overenie bolo vypracované pre rozsah dopravy stanovený grafikonom vlakovej dopravy (GVD) 

2020/2021 graficko-analytickou metódou. Preverený bol stav dopravnej špičky v čase od 05:00 do 

08:00 pri vylúčení dopravných koľají č. 104 a 106. Počas troch hodín zastavilo na koľaji č. 105 12 
vlakov a na koľaji č. 103 13 vlakov. K dispozícii sú v tomto obvode koľají len dve nástupné hrany. 

Z uvedeného dôvodu dochádzalo v modelovom prípade k meškaniu vlakov od 2 do 10 minút. 

Celkovo bolo v modelovom prípade zmeškaných 40 % vlakov osobnej dopravy. V zmysle predpisu ŽSR 

DP 4 bola stanovená praktická výluková priepustnosť, ktorej hodnota je 16 vlakov za 180 minút pre 

každú z koľají 103, 105. Využitie praktickej výlukovej priepustnosti je na úrovni 81 %. Vysoké využitie 

praktickej výlukovej priepustnosti má za následok vznik meškania vlakov a prenos tohto meškania na 
ďalšie vlaky. 

Predpokladaná doba výstavby jednej fázy je cca 6 mesiacov. Celková doba rekonštrukcie vr. zimnej 

prestávky je odhadovaná na dva roky. 

V uvedenom čase by bola doprava na dráhe s obmedzeniami Cestná doprava na Dohnányho ulici by 

bola z dôvodu stavebných prác úplne vylúčená. 

Nevýhody alternatívy A1 

Okrem výrazného obmedzenia cestnej aj železničnej dopravy počas výstavby je výška realizačných 

nákladov. 

Vyvolané investície spojené s úpravou železničnej infraštruktúry sa pohybujú na úrovni 7,516 miliónov 

EUR. Odhadnuté boli realizačné náklady na úpravu rozhodujúcich časti infraštruktúry železnice - 

úpravy koľají, nástupíšť, zastrešenia, trakčného vedenia a prestavba železničného mostu. V odhade 
nákladov nie sú zahrnuté úpravy zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, dočasné zaistenia 

stability dráhy počas jednotlivých etáp výstavby. 

Odhadované realizačné náklady na novú komunikáciu MZ 15,5/50 v dĺžke 585 m s chodníkom pre 

peších a cyklochodníkom sa pohybujú na úrovni 5,905 miliónov EUR. V odhade nákladov nie sú 

zahrnuté náklady na úpravy nadväzujúcich komunikácií, spevnených plôch a prípadnú sanáciu 
prekážajúcich objektov. 

 

Táto alternatíva nebola v rámci štúdie ďalej rozpracovaná. 

Alternatíva A2 - prevedenie Dohnányho ulice ponad železničnú trať 

Táto alternatíva preverovala možnosť vybudovania nového dvojpruhového cestného nadjazdu v osi 
Dohnányho ulice ponad koľajisko železnice. Rozpracované boli dve možné alternatívy mostnej 

konštrukcie (A2-a - spevnený násyp / A2-b - otvorený most na pilieroch). 

Súčasný podjazd pod koľajiskom ŽST Trnava by bol v tomto prípade upravený na podchod pre peších 

a cyklistov. 

 

 

Obrázok 17: Navrhované mimoúrovňové premostenie / alt. A2a, (zdroj: Spracovateľ) 

Navrhovaný stav – dopad rozšírenia na infraštruktúru dráhy 

Výstavba nového nadjazdu nad elektrifikovaným koľajiskom ŽST Trnava by si vyžiadala nasledujúce 
zásahy do infraštruktúry dráhy: 

• úpravu trakčného vedenia – zriadenie beznapäťových polí vo všetkých koľajach pre zaistenie 

bezpečnosti počas výstavby, po ukončení prác by boli beznapäťové poli odstránené, rozstrihané 

trakčné vedenie by bolo nahradené novými vodičmi v celej dĺžke kotevných úsekov, 

• vytvorenie beznapäťového poľa by skomplikovalo prevádzku dráhy, nakoľko pri nástupištiach 

zastavujú vlaky a beznapäťové pole by komplikovalo rozjazdy (hlavne odchody smer Bratislava), 

• zriadenie beznapäťové poľa nevyžaduje úpravy zabezpečovacieho zariadenia. 
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Nevýhody alternatívy A2 

Nevýhodou riešenia je, že Stromová ulica, prístup k pošte a prístup k nemocnici nemá priame 

prepojenie s cestným nadjazdom. Tieto komunikácie by ostali zapojené do cesty vedenej paralelne 

z každej strany cestného nadjazdu, čo by zvyšovalo investičné náklady. 

Toto riešenie súčasne vyžaduje úpravu aj nadchodu (lávky) pre peších ponad Dohnányho ulicu pri 
budove ŽST Trnava. 

 

Ďalšie nevýhody alternatívy A2: 

• predpokladané vysoké investičné náklady (zriadenie mostnej konštrukcie kombinovanej 

s vystuženými múrmi v dĺžke cca 430 m, potreba zachovania paralelnej obslužnej komunikácie), 

• dlhá doba výstavby, 

• značné dopravné obmedzenia počas výstavby, 

• nízky prínos v rámci skapacitnenia súčasnej komunikácie (dvojpruhový cestný nadjazd nahradí 

dvojpruhový cestný podjazd). 

 

 

Obrázok 18: Mimoúrovňové premostenie (A2-a) – spevnený násyp, (zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Obrázok 19: Mimoúrovňové premostenie (A2-b) – otvorený most na pilieroch, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Táto alternatíva nebola v rámci štúdie ďalej rozpracovaná. 

Záver z posúdenia zvýšenia kapacity Dohnányho ulice 

Na základe vyššie písaných analýz možných riešení (výrazný zásah do infraštruktúry a prevádzky 
železničnej dráhy, dlhá doba realizácie, vysoké investičné náklady) začal spracovateľ TEŠ s 

preverovaním iných možností riešenia na vytvorenie alternatívnej novej dopravnej trasy pre 

odľahčenie existujúcej cestnej komunikácie. 

 

Postup hľadania riešenia je spracovaný aj v časti B. Grafická časť TEŠ. 
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7. ALTERNATÍVNA NOVÁ DOPRAVNÁ TRASA 

Pre alternatívu vytvorenia novej dopravnej trasy prichádza do úvahy len križovanie komunikácie 

a železnice formou cestného nadjazdu ponad koľajisko ŽST Trnava. V návrhu boli v oblasti 

koridoru B preverované možné polohy križovania pri zohľadnení nasledujúcich okrajových podmienok: 

• spodná hrana mostnej konštrukcie min. 7,30 m nad TK, 

• komunikácia na moste v usporiadaní - dvojpruhová miestna komunikácia s jednostranným 
chodníkom a jednostrannou cyklistickou cestou, 

• napojenie na Kollárovu (Staničnú) ulicu na strane centra; napojenie do osi Bratislavskej ulice na 

strane opačnej, 

• minimalizácia zásahu do mestského parku, 

• minimalizácia priameho zásahu do koľajiska ŽST (preferované umiestnenie pilierov mosta mimo 

koľajisko), 

• realizovateľnosť stredného mostného poľa nad koľajiskom pri čo najmenšom ovplyvnení 

prevádzky dráhy 

• minimalizácia vyvolaných investícií vo forme úpravy existujúcej infraštruktúry dráhy. 

 

V priebehu rozpracovania štúdie bol koridor B rozdelený na dve časti: 

• B1 - riešenia posudzované v priestore pred historickou budovou železnice bližšie k centru 
mesta, 

• B2 – riešenia posudzované v priestore za historickou budovou železnice smerom 

k bratislavskému zhlaviu stanice. 

Výber vhodnej trasy križovania a konštrukcie mostu 

Vo fáze výberu možného riešenia pri hľadaní miesta vhodného križovania boli uvažované rôzne typy 

mostných konštrukcií, vhodné pre príslušné variantné rozpätia, napr. spriahnutá konštrukcia 

s predpätými nosníkmi, predpätá komorová konštrukcia budovaná letmou betonážou, zavesený most 

(extradosed) a oblúková oceľová konštrukcia s dolnou mostovkou. 

 

 

Obrázok 20: Preverované alternatívy vedenia nového premostenia v koridore B, (zdroj: Spracovateľ) 

Záver z určenia trasy 

Z posúdenia možných alternatív vedenia novej trasy a typov možných mostných konštrukcií vyplynul 
záver, že železobetónové konštrukcie premostenia (s hornou mostovkou) nie sú úplne vhodné 

z nasledujúcich dôvodov: 

• pri veľkom rozpätí nie je možné bez zásahu do koľajiska (podpery mostu v koľajisku) použiť 

klasické cestné konštrukcie mostu (napr. predpäté I nosníky; prípadné atypické riešenia s veľkým 

rozpätím navyšujú realizačné náklady), 

• vzhľadom na optimálnu dĺžku rozpätia pre extradosed (zavesený) je potrebné riešiť rozdelenie 

stredného poľa mostu na dve časti, čo si vyžaduje situovať podperu mostu do koľajiska, čo zase 

vyvoláva úpravy koľaje / koľají, trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia a pod. 
(z pohľadu objednávateľa sa jedná o vyvolané investície a je zámerom tieto náklady v čo najväčšej 

možnej miere znižovať), 

• iná železobetónová konštrukcia (komorový most budovaný technológiou letmej betonáže) má 

niveletu komunikácie vysoko nad TK, je potrebné uvažovať aj s technologickými podmienkami 

a priestorom pre betonársky vozík, čo navyšuje investičné náklady na samotný most, ako aj 

náklady na riešenia nábehových úsekov, sklonových pomerov a napojenie na okolité 
komunikácie, 

• rôzne varianty vedenia novej trasy majú nevýhody v zásahu do okolitej výstavby. 

 

Na nasledovných obrázkoch sú pre lepšiu predstavu uvedené dva druhy železobetónových konštrukcií. 

 

 

Obrázok 21: Návrh počas výberu vhodného koridoru – ŽB komorový most (kor. B1 alt. 0), (zdroj: Spracovateľ) 

 

Obrázok 22: Návrh počas výberu vhodného koridoru – predpäté I nosníky (kor. B2 alt. 0), (zdroj: Spracovateľ) 
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Na nasledovných obrázkoch sú formou vizualizácií rozpracované návrhy premostenia koľajiska. Tieto 

návrhy vyplynuli z možností trasovania cestnej komunikácie podľa Obrázku 20. 

 

 

 

Obrázok 23: Alternatívy riešenia premostenia, 
(zdroj: Spracovateľ) 

Obrázok 24: Alternatívy riešenia premostenia, 
(zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Obrázok 25: Vizualizácia alternatív premostenia, 
(zdroj: Spracovateľ) 

Obrázok 26: Vizualizácia alternatív premostenia, 
(zdroj: Spracovateľ) 

 

 

 

 

 

Obrázok 27: Alternatívy riešenia premostenia, 
(zdroj: Spracovateľ) 

Obrázok 28: Alternatívy riešenia premostenia, 
(zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Obrázok 29: Vizualizácia alternatív premostenia, 
(zdroj: Spracovateľ) 

Obrázok 30: Vizualizácia alternatív premostenia, 
(zdroj: Spracovateľ) 

 

Postup hľadania riešenia je spracovaný aj v časti B. Grafická časť TEŠ. 
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Navrhované riešenie nového premostenia 

Na základe technického posúdenia možných trás v priestore koridoru B bola prehodnotená 
konštrukcia mostu zo železobetónovej na oceľovú s dolnou mostovkou s rôznym spôsobom 

usporiadania s cieľom dosiahnuť minimálnu stavebnú výšku. Posudzované boli rôzne typy konštrukcií 

mostu (priehradová, oblúková, zavesená). 

V návrhu s oceľovou konštrukciu v mieste koľajiska boli pre najvhodnejšie trasovania podrobnejšie 

rozpracované nasledujúce riešenia s označením: 

• koridor B2 - ALT. 1 zavesený most (pilier v koľajisku) – ďalej ako Alt. 1, 

• koridor B2 - ALT. 2 oblúkový most – ďalej ako Alt. 2, 

• koridor B1 - ALT. 3 oblúkový most (iná poloha križovania) – ďalej ako Alt. 3, 

 
Skúmaním možných postupov výstavby bola nájdená ďalšia zaujímavá technická alternatíva riešenia 

premostenia vhodná pre oblasť v priestore zhlavia stanice pri nástupištiach č. 3 a 4 – oblúkový most 

železobetónovej konštrukcie, ďalej označený ako alternatíva: 

• koridor B1 - ALT. 4 oblúkový betónový most – ďalej ako Alt. 4. 

 

Alternatívy ALT. 1, ALT. 2 sú vedené v priestore za historickou budovou železnice smerom 
k bratislavskému zhlaviu stanice, alternatívy ALT. 3 a ALT. 4 križujú koľajisko v najužšej časti zhlavia 

medzi nákladnou a osobnou stanicou, v oblasti nástupíšť č. 3 a 4 (pred historickou budovou 

železnice). 

 

V ďalších častiach textu je každá alternatíva popísaná v nasledujúcej štruktúre: 

• miesto zapojenia do priľahlých komunikácií, 

• opis hlavnej mostnej konštrukcie, 

• prístup pre peších a cyklistov, 

• vedenie trasy vzhľadom na infraštruktúru železničnej dráhy s doplnenými obrázkami, 

• pohľad na uvažované riešenie hlavnej mostnej konštrukcie, 

• uvažovaná technológia budovania hlavnej mostnej konštrukcie nad koľajiskom, 

• predpokladané úpravy infraštruktúry dráhy, 

• zásah trasy do iných objektov, 

• zásah trasy do pozemkov súkromných vlastníkov. 

Alternatíva ALT. 1 - zavesený most 

Alternatíva riešenia je zapojená do križovatky Bratislavská – Stromová, na opačnej strane koľajiska je 

zapojená do Staničnej ulice. 

V základnom návrhu sa jedná o zavesený most s dvojicou pylónov, dĺžka polí 2x 40 m. Alternatívne 

môže byť navrhnutý aj zavesený most s jedným pylónom (iný typ zavesenia), dĺžka polí 2x 40 m. 
Konfigurácia predpolí zo strany od centra - mostné konštrukcie 3x 24 m, zo strany od Bratislavskej 

ulice mostné konštrukcie 3x 24 m. Obe strany sú doplnenú vystuženými násypmi až po napojenie na 

miestne komunikácie. 

 

Prístup na most pre peších a cyklistov v priestore koľajiska je uvažovaný pomocou výťahov a schodiska. 

V nábehových častiach je tak možné zmenšiť šírku komunikácie, hlavne zo strany od centra mesta, kde 
je k mostu zabezpečený bezkolízny prístup po existujúcich chodníkoch. 

Toto riešenie vyžaduje sanáciu niektorých budov. Na strane centra sa nábehová komunikácia okrajovo 

dotýka mestského parku. 

Vzhľadom na premosťovanú šírku koľajiska je potrebné situovať mostný pilier do oblasti bratislavského 

zhlavia nákladnej stanice. V oboch možnostiach riešenia je navrhnuté umiestnenie strednej podpery 
v polohe osi koľaje č. 7 následkom čoho bude v tejto koľaji skrátená užitočná dĺžka posunom zapojenia 

do susednej koľaje č. 9. V koľajach č. 7 a 9 bude úpravou skrátená užitočná dĺžka. Toto skrátenie trvalo 

zredukuje kapacitu koľajiska pre možnosť odstavenia dlhých nákladných vlakov. Ďalší pilier je 

situovaný v oblasti železničnej vlečky. 

 

 

Obrázok 31: ALT. 1a / zavesený most – jeden pylón, (zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Obrázok 32: ALT. 1b / zavesený most – dvojica pylónov, (zdroj: Spracovateľ) 
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Výška pylónu nad niveletou cesty predstavuje 13,5 m. Celková výška pylónu nad terénom je 25 m. 

Celková dĺžka mostu je 85 m a šírka 12 m. Tieto rozmery sú zrejmé z bokorysu a pôdorysu 

nasledovného obrázku. 

 

Obrázok 33: ALT. 1 / zavesený most, jeden pylón, pohľad, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Na nasledovnom obrázku je rez mosta v mieste pylónu. 
 

 

Obrázok 34: ALT. 1 / zavesený most, jeden pylón, rez, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Uvažovaná technológia výstavby hlavnej mostnej konštrukcie nad koľajiskom je predmontážou časti 

konštrukcie mimo koľajiska s jej následným vysúvaním vo viacerých fázach (podrobnejšie popísané 

v časti 8 správy pre alternatívu ALT. 3). 

Možné je aj budovanie metódou letmej betonáže s postupným pridávaním segmentov (lamiel) 

konštrukcie mostu. Tento postup má však výraznejší vplyv na svetlú výšku mostu nad koľajami 

a následné obmedzenie prevádzky dráhy a preto nebol podrobnejšie posúdený. 

 

S navrhovaným vedením je v kolízii existujúci objekt predajne fasádnych obkladov na Bratislavskej 
ulici. Objekt sa nachádza na pozemku cudzieho vlastníka. 

Celkovo trasa zasahuje do 11 pozemkov súkromných vlastníkov. 

Alternatíva ALT. 1 - zavesený most / úpravy infraštruktúry dráhy 

V nasledujúcej časti je popísaný vplyv nového premostenia na rozhodujúce prvky infraštruktúry 

železničnej dráhy. Vzhľadom na stupeň PD sú uvedené len rozhodujúce prvky, ktoré sú v priamej kolízii 

s mostom, resp. môžu byť dotknuté predpokladanou technológiou výstavby. 
Spomedzi navrhovaných riešení má táto alternatíva najväčší dopad na dráhu. Rozdielový je stredný 

pilier umiestnený v koľajisku. 

 

Koľajisko (železničný zvršok, spodok, výhybky, systém odvodnenia, káblovod, spevnené plochy) 

Z dôvodu výstavby cestného mosta budú dotknuté stavby železničného zvršku a spodku. Zásah do 
týchto stavieb bude najmä: 

• skrátenie tupíkovej koľaje č. 12a o cca 10 m, 

• prestavanie káblovej chráničkovej trasy pri koľ. č. 6, 

• skrátenie zadláždeného priestoru (starého nástupišťa) pred bývalou budovou ŽST Trnava o cca 
2 m, 

• demontáž a spätné vybudovanie železničného zvršku a spodku koľaje č. 2 v dĺžke cca 30 m 

v priestore provizórnej podpery použitej v čase realizácie mostu, 

• demontáž a spätné vybudovanie železničného zvršku a spodku koľaje č. 5 v dĺžke cca 30 m 

v priestore provizórnej podpery použitej v čase realizácie mostu, 

• prestavanie zapojenia koľají č. 7 a č.9 na žilinskom zhlaví v rozsahu zrušenia výhybky č. 34 

a vloženia novej výhybky J60 1:9-300 do koľaje č. 9. Príde ku skráteniu koľaje č. 7 o cca 100 m 

a skráteniu užitočnej dĺžky koľaje č.9 o cca 80 m. 

• demontáž a spätné vybudovanie železničného zvršku a spodku koľaje č. 17 v dĺžke cca 30m, 

• dočasný zásah do trativodného systému odvodnenia žel. spodku v dĺžkach po cca 30m: 

o medzi koľajami č. 2 – 1 (cca 40 m), 
o medzi koľajami č. 5 – 7 (cca 40 m), 

o medzi koľajami č. 17 – č.19 (cca 40 m). 

• zásah do areálu a koľajiska strediska miestnej správy a údržby (SMSÚ) OR TT, v rozsahu: 

o dočasné prerušenie koľaje č. 23 počas výstavby, vloženie tupíka (v smere od Bratislavy) 

pred oplotenie areálu SMSÚ OR TT, areál ostane zapojený len z jednej strany (zo smeru od 

Leopoldova) cez výhybku č.19. 

 

Zabezpečovacie zariadenie 

Úpravou konfigurácie koľajiska spočívajúcej v posune výhybky medzi koľajami č. 7-9 bude potrebné 

posunúť aj príslušné vonkajšie prvky zabezpečovacieho zariadenia vrátane úpravy kabelizácie. Posun 

výhybky a prvkov zabezpečovacieho zariadenia bude mať za následok skrátenie užitočných dĺžok koľají 

č. 7 a 9. Súčasťou úpravy zabezpečovacieho zariadenia bude aj úprava ETCS. 
Počas výstavby mosta, pri ktorej sa uvažuje s použitím dočasných podpier, budú dotknuté vonkajšie 

prvky zabezpečovacieho zariadenia. Tieto prvky sa dočasne zdemontujú, po ukončení prác sa osadia 

na pôvodné miesto. Káblové trasy zabezpečovacieho zariadenia zasiahnuté stavebnou činnosťou budú 

preložené, prípadne ochránené. 

 

Vonkajšie osvetlenie, silnoprúdové rozvody 

V priamej kolízii s navrhovaným premostením je osvetľovacia veža V9 pri tupíkovej koľaje č. 12a. 

Úprava priečneho napájacieho prevesu si vyžiada aj úpravy diaľkového ovládania dotknutých 

odpájačov. Zásah do výhybky č. 34 si vyžiada úpravou elektrického ohrevu. 

V potrebnom rozsahu budú upravené všetky dotknuté káblové rozvody. 
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Trakčné vedenie (TV) 

V priestore križovania koľajiska sú elektrifikované koľaje č. 10 až 17. Zároveň je na nepárnej strane 

koľajiska po trakčných podperách vedené od TNS Trnava vzdušné napájacie vedenie pre smer Galanta. 

 

 

Obrázok 35: Schéma napájania a delenia trakčného vedenia v mieste alt. ALT. 1 a ALT. 2 / (zdroj: ŽSR) 

 

V priamej kolízii s navrhovaným premostením je TP č. 73 brány 73-74. Na tejto bráne je okrem závesov 

trolejového vedenia jednotlivých koľaji aj priečny napájací preves s odpájačmi č. 23A-9-15-17 - 23B-8-

14. TP č. 74 plní zároveň funkciu kotevného stožiara systémov č. Sp6, 10, 4A. Na nepárnej strane 

koľajiska je v kolízii s mostom TP č. 71C nesúca napájacie vedenie. 
Prestavba TP, ktoré sú v kolízii s mostom vyžaduje vybudovanie nových konštrukcií vo vyhovujúcej 

polohe. Vzhľadom na polohu križovania mostu v miestach spojok a v blízkosti zhlavia medzi nákladnou 

a osobnou stanicou môže byť rozsah úpravy TV väčší z dôvodu zaistenia správnej zjazdnosti výhybiek 

a spojok, množstva križujúcich systémov a zaistenia dostatočnej bezpečnostnej vzdialenosti medzi 

mostom a živými časťami TV. 
Úpravy trakčného vedenia budú potrebné aj počas vysúvania mostu v miestach provizórnych podpier. 

Alternatíva ALT. 2 - oblúkový most 

Alternatíva riešenia je smerovo vedená rovnako ako v predchádzajúcom prípade. 

 

Jedná sa o návrh premostenia bez stredového piliera umožňujúci preklenutie koľajiska jedným 

mostným poľom (odpadajú úpravy infraštruktúry dráhy spojené so situovaním stredného piliera v 
koľajisku). 

V tejto alternatíve je navrhnutý oblúkový most so sieťovým usporiadaním závesov, rozpätia poľa nad 

koľajiskom 80 m. Konfigurácia predpolí zo strany od centra - mostné konštrukcie 3x 24 m, zo strany 

od Bratislavskej ulice mostné konštrukcie 3x 24 m. Obe strany sú doplnenú vystuženými násypmi až 

po napojenie na miestne komunikácie. 
 

Prístup na most pre peších a cyklistov v priestore koľajiska je možný aj pomocou výťahov a schodiska. 

V nábehových častiach je tak možné zmenšiť šírku komunikácie, hlavne zo strany od centra mesta, kde 

je k mostu zabezpečený bezkolízny prístup po existujúcich chodníkoch. 

Toto riešenie vyžaduje sanáciu niektorých budov. Na strane centra sa nábehová komunikácia okrajovo 

dotýka mestského parku. Uvedené zásahy do okolia sú vzhľadom na zhodné trasovanie 
s predchádzajúcom variantom rovnaké. 

 

Výhodou je možnosť vybudovania hlavnej mostnej konštrukcie mimo koľajiska a následné vysunutie 

do definitívnej polohy (alt. je možné aj uloženie špeciálnym žeriavom). 

Tento typ konštrukcie je možné jednoducho šírkovo optimalizovať (v návrhu v priestore koľajiska 

uvažované s usporiadaním - dvojpruhová miestna komunikácia s jednostranným chodníkom 

a jednostrannou cyklistickou cestou). 

 

 

Obrázok 36: ALT. 2 / oblúkový most, pohľad z centra, (zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Obrázok 37: ALT. 2 / oblúkový most, pohľad do centra z Bratislavskej ulice, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Bokorys a pôdorys mosta je uvedený na nasledovnom obrázku. Celková výška mostného oblúka je 
20,5 m. Šírka mosta je 15 m. Celková dĺžka mosta je 80 m. 

 

Miesto navrhovaného premostenia 
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Obrázok 38: ALT. 2 / oceľový oblúkový most (80 m), pohľad, (zdroj: Spracovateľ) 

 
Na nasledovnom obrázku je uvedený nárys mosta (pohľad spredu). 

 

 

Obrázok 39: ALT. 2 / oceľový oblúkový most, nárys, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Uvažovaná technológia výstavby hlavnej mostnej konštrukcie nad koľajiskom je predmontážou časti 

konštrukcie mimo koľajiska s jej následným vysúvaním vo viacerých fázach. 

 

S navrhovaným vedením je v kolízii existujúci objekt predajne fasádnych obkladov na Bratislavskej 
ulici. Objekt sa nachádza na pozemku cudzieho vlastníka. 

Celkovo trasa zasahuje do 11 pozemkov súkromných vlastníkov. 

 

Alternatíva ALT. 2 - oblúkový most / úpravy infraštruktúry dráhy 

Koľajisko (železničný zvršok, spodok, výhybky, systém odvodnenia, káblovod, spevnené plochy) 

Z dôvodu výstavby cestného mosta budú dotknuté stavby železničného zvršku a spodku. Zásah do 
týchto stavieb bude najmä: 

• skrátenie tupíkovej koľaje č. 12a o cca 10 m, 

• prestavanie káblovej chráničkovej trasy pri koľ. č. 6, 

• skrátenie zadláždeného priestoru (starého nástupišťa) pred bývalou budovou ŽST Trnava o cca 
2 m, 

• demontáž a spätné vybudovanie železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 v dĺžke cca 30 m 

v priestore provizórnej podpery použitej v čase realizácie mostu, 

• demontáž a spätné vybudovanie železničného zvršku a spodku koľaje č. 13 v dĺžke cca 30m, 

• dočasný zásah do trativodného systému odvodnenia žel. spodku v dĺžkach po cca 30m: 

o medzi koľajami č. 2 – 1 (cca 40 m). 

• zásah do areálu a koľajiska strediska miestnej správy a údržby (SMSÚ) OR TT, v rozsahu: 

o dočasné prerušenie koľaje č. 23 počas výstavby, vloženie tupíka (v smere od Bratislavy) 

pred oplotenie areálu SMSÚ OR TT, areál ostane zapojený len z jednej strany (zo smeru od 

Leopoldova) cez výhybku č.19. 
 

Zabezpečovacie zariadenie 

Počas výstavby mosta, pri ktorej sa uvažuje s použitím dočasných podpier, budú dotknuté vonkajšie 

prvky zabezpečovacieho zariadenia. Tieto prvky sa dočasne zdemontujú, po ukončení prác sa osadia 

na pôvodné miesto. Káblové trasy zabezpečovacieho zariadenia zasiahnuté stavebnou činnosťou budú 

preložené, prípadne ochránené. 
 

Vonkajšie osvetlenie, silnoprúdové rozvody 

V priamej kolízii s navrhovaným premostením je osvetľovacia veža V9 pri tupíkovej koľaje č. 12a. 

Úprava priečneho napájacieho prevesu si vyžiada aj úpravy diaľkového ovládania dotknutých 

odpájačov. V potrebnom rozsahu budú upravené všetky dotknuté káblové rozvody. 
 

Trakčné vedenie (TV) 

Rozsah úpravy trakčného vedenia je zhodný s predchádzajúcou alternatívou riešenia. 

Alternatíva ALT. 3 - oblúkový most (iná poloha križovania) 

Táto alternatíva predstavuje z hľadiska vedenia komunikácie pomerne priame prepojenie medzi 

Bratislavskou a Staničnou ulicou. Železničná infraštruktúra je v tomto prípade premosťovaná v jej 
najužšom bode. 

 

Jedná sa o návrh oblúkového mostu so sieťovým usporiadaním závesov (rovnako ako v ALT. 2). 

Rozpätie poľa nad koľajiskom je 60 m. Štíhla mostná konštrukcia je s výškou cca 8,5 m nad TK, 

konfigurácia predpolí z oboch strán - mostné konštrukcie 2x 21 m doplnená vystuženými násypmi. 
 

 

Obrázok 40: ALT. 3 / oceľový oblúkový most, pohľad od bratislavského zhlavia, (zdroj: Spracovateľ) 
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Prevedenie oblúkového mosta ALT. 3 so sieťovým usporiadaním závesov a je zrejmé z nasledovného 

obrázka. Výška oblúka je 15 m, šírka oblúka v najširšej časti je 11,25 m a celková šírka mosta je 15 m. 

 

 

Obrázok 41: ALT. 3 / oceľový oblúkový most (60 m), pohľad, (zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Obrázok 42: ALT. 3 / oceľový oblúkový most, nárys, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Uvedená výška nivelety komunikácie 8,50 m nad TK umožnila plynulé nadviazanie na priľahlé 

komunikácie. Ďalšou z výhod je napojenie do osi Bratislavskej ulice bez zásahu do existujúcich 
komunikácií; zároveň sa zachováva priestor autobusového parkoviska, ktoré je možné využiť napr. pre 

záchytný objekt P&R. 

Tvar komunikácie bol navrhnutý s ohľadom na eliminovanie zásahu do okolitých budov. Súčasne je 

zachovaný prístup k autobusovej stanici po existujúcej komunikácii mimo navrhovaného cestného 

nadjazdu. Zapojenie do križovatky Bratislavská - Stromová je možné alternatívne upraviť s ohľadom na 

výsledky kapacitného posúdenia križovatky. 
 

 

Obrázok 43: ALT. 3 / oceľový oblúkový most, pohľad od nástupíšť č. 1, 2, smer Bratislava, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Aj toto riešenie zasahuje do železničnej infraštruktúry. Mostný pilier je situovaný na strane 

Bratislavskej ulice v oblasti železničnej vlečky, presnejšie v mieste skládky koľajnicových pásov. Na 
strane centra mesta je mostný pilier navrhovaný za nástupišťom č. 4. Pre potreby výstavby mostu budú 

v priestore koľajiska budované dve provizórne podpery. 

 

S navrhovaným vedením nie je v priamej kolízii žiaden existujúci objekt. Objekt sa však nachádza 

v tesnej blízkosti budovy polície a objektu ŽSR pri nástupišti č. 4 na pozemku cudzieho vlastníka. 

Celkovo trasa zasahuje do 3 pozemkov súkromných vlastníkov. 
 

 

Obrázok 44: ALT. 3 / oceľový oblúkový most, vizualizácie, (zdroj: Spracovateľ) 
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Obrázok 45: ALT. 3 / oceľový oblúkový most, vizualizácie, (zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Obrázok 46: ALT. 3 / oceľový oblúkový most, vizualizácie, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Alternatíva ALT. 3 - oceľový oblúkový most / úpravy infraštruktúry dráhy 

Koľajisko (železničný zvršok, spodok, výhybky, systém odvodnenia, káblovod, nástupište) 

Z dôvodu výstavby cestného mosta budú dotknuté stavby železničného zvršku, spodku a nástupíšť. 

Zásah do uvedených stavieb bude najmä: 

• dočasné skrátenie nástupišťa č.4 o cca 20 m, 

• dočasné odstránenie káblovej chráničkovej trasy v nást.č.4 s provizórnym uložením dotknutých 

vedení OZT, 

• dočasné skrátenie nástupišťa č.3 o cca 25 m, 

• úprava dotknutých častí oplotenia oboch nástupíšť, 

• dočasné odstránenie časti úrovňového priechodu pred budovou železničnej polície, 

• dočasný zásah do trativodného systému odvodnenia žel. spodku v dĺžkach po cca 30 m: 

o pri výhybke 31ab, 

o medzi koľajami č.5 – č.7, 
o pri koľaji č. 21. 

• Prebudovanie zapojenia koľaje č.21 do koľaje č.19 v dĺžke cca 100m (alebo posun / zošikmenie 

opory), 

• zásah do areálu a koľajiska strediska miestnej správy a údržby (SMSÚ) OR TT, prebudovanie 
koľají č. 201, 203 a 207. 

 

Zabezpečovacie zariadenie 

Z dôvodu výstavby mosta s využitím dočasných podpier budú dotknuté vonkajšie prvky 

zabezpečovacieho zariadenia. Tieto prvky sa dočasne zdemontujú, po ukončení prác sa osadia na 

pôvodné miesto. V rámci situovania definitívnych opôr mostnej konštrukcie bude zasiahnuté 
zriaďovacie návestidlo na manipulačnej koľaji č. 21, návestidlo bude preložené do novej polohy, pričom 

by došlo ku skráteniu užitočnej dĺžky tejto koľaje o cca 10 m. Káblové trasy zabezpečovacieho 

zariadenia zasiahnuté stavebnou činnosťou budú preložené, prípadne ochránené. 

 

Oznamovacie zariadenie 

Rozvody oznamovacích zariadení (informačný, rozhlasový a kamerový systém) nástupíšť č. 3a 4 nebudú 

dotknuté. 

 

Trakčné vedenie (TV) 

V priestore križovania koľajiska sú elektrifikované koľaje č. 6a, 4a, 4b (104), 2 (102), 1 (101), 3 (103) 

a spojky zhlavia medzi nákladným a osobným koľajiskom stanice. Zároveň je na nepárnej strane 
koľajiska po trakčných podperách vedené od TNS Trnava vzdušné napájacie vedenie pre smer Galanta. 

 

 

Obrázok 47: Schéma napájania a delenia trakčného vedenia v mieste alt. ALT. 3 a ALT. 4 / (zdroj: ŽSR) 

 
V priamej kolízii s navrhovaným premostením je TP č. 66A nesúca TV koľají č. 4a, 6a. Vzhľadom na 

nevyhovujúce rozpätia k susedným stožiarom bude potrebné prestaviť aj susedné TP č. 64A, 60B. 

Na nepárnej strane koľajiska sú v priamej kolízii s navrhovaným premostením TP č. 65C a 65D nesúce 

systémy rôznych koľají zhlavia. Tieto TP plnia zároveň funkciu kotevných stožiarov systémov č. Sp7, 

Sp4, Sp 5, 3, 13 19a. Na TP č. 65D je napájacie vedenie pre smer Galanta. 

Prestavba TP, ktoré sú v kolízii s mostom vyžaduje vybudovanie nových konštrukcií vo vyhovujúcej 
polohe. Vzhľadom na polohu križovania mostu v miestach spojok a v priestore zhlavia medzi nákladnou 

a osobnou stanicou môže byť rozsah úpravy TV väčší z dôvodu zaistenia správnej zjazdnosti výhybiek 

a spojok, množstva križujúcich systémov a zaistenia dostatočnej bezpečnostnej vzdialenosti medzi 

mostom a živými časťami TV. 

 

Vonkajšie osvetlenie, silnoprúdové rozvody 

V kolízii s navrhovaným premostením sú stožiare vonkajšieho osvetlenia nástupišťa č. 3 (stožiare č. 5, 

7) a nástupišťa č. 4 (stožiare č. 6, 8). 

Miesto navrhovaného premostenia 
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Alternatíva ALT. 4 – oblúkový betónový most 

Alternatíva riešenia je smerovo vedená rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Toto riešenie 

zachováva aj ďalšie výhody plynúce z trasovania a výšky nivelety, ktoré sú popísané v predchádzajúcej 

alternatíve. 

 
Aj toto riešenie zasahuje do železničnej infraštruktúry. Mostný pilier je situovaný na strane 

Bratislavskej ulice v oblasti železničnej vlečky, presnejšie v mieste skládky koľajnicových pásov. Na 

strane centra mesta je mostný pilier navrhovaný za nástupišťom č. 4. 

 

 

Obrázok 48: ALT. 4 / betónový oblúkový most - betónový, vizualizácie, (zdroj: Spracovateľ) 

 

Jedná sa o návrh oblúkového mostu so sieťovým usporiadaním závesov (podobne ako v ALT. 3). V tomto 

prípade je však oblúk mosta tvorený betónovou konštrukciou. Rozpätie poľa nad koľajiskom je oproti 

alt. ALT. 3 mierne zväčšené - 62 m. 

Jedná sa o pomerne masívnu železo-betónovú konštrukciu oblúku, ktorá je však v porovnaní 
s variantom ALT. 3 nižšia o 4 m. Celková výška oblúka je v tomto prípade odhadovaná na 11 m. Svetlá 

výška mosta je 8,5 m nad TK. Na oboch koncoch mosta sú navrhnuté mostné predpolia 21+20 / 

21+20 m, doplnené vystuženými násypmi (zhodne ako v alternatíve ALT. 3). 

 

Prevedenie betónového oblúkového mostu so sieťovým usporiadaním závesov je zrejmé z nasledovných 

obrázkov. 

 

Obrázok 49: ALT. 4 / betónový oblúkový most, pohľad, (zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Obrázok 50: ALT. 4 / betónový oblúkový most, rez, (zdroj: Spracovateľ) 

 

S navrhovaným vedením nie je v priamej kolízii žiaden existujúci objekt. Objekt sa však nachádza 

v tesnej blízkosti budovy polície a objektu ŽSR pri nástupišti č. 4 na pozemku cudzieho vlastníka. 

Celkovo trasa zasahuje do 3 pozemkov súkromných vlastníkov. 

 
V nasledovných odrážkach sú stručne uvedené základné rozdiely v porovnaní s alternatívou ALT. 3. 

 

Alternatíva ALT. 4 - oblúkový betónový most / úpravy infraštruktúry dráhy 

Koľajisko (železničný zvršok, spodok, výhybky, systém odvodnenia, káblovod, nástupište) 

Z dôvodu výstavby cestného mosta budú dotknuté stavby železničného zvršku, spodku a nástupíšť. 

Zásah do uvedených stavieb bude najmä: 

• dočasné skrátenie nástupišťa č.4 o cca 20 m, 

• dočasné odstránenie káblovej chráničkovej trasy v nást.č.4 s provizórnym uložením dotknutých 
vedení OZT, 

• dočasné skrátenie nástupišťa č.3 o cca 25 m, 

• úprava dotknutých častí oplotenia oboch nástupíšť, 

• dočasné odstránenie časti úrovňového priechodu pred budovou železničnej polície, 

• demontáž a spätné vybudovanie železničného zvršku a spodku výh. č. 30ab v dĺžke cca 30 m 
v priestore provizórnej podpery použitej v čase realizácie mostu, 

• dočasný zásah do trativodného systému odvodnenia žel. spodku v dĺžkach po cca 30 m: 
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o pri výhybke 31ab, 

o medzi koľajami č.5 – č.7, 

o pri koľaji č. 21. 

• Prebudovanie zapojenia koľaje č.21 do koľaje č.19 v dĺžke cca 100m (alebo posun / zošikmenie 

opory), 

 

V ostatných častiach infraštruktúry popisovaná alternatíva 3 vyžaduje rovnaký zásah do infraštruktúry 
dráhy ako predchádzajúce riešenie Alt. 3. 

Porovnanie ALT. 3 / Alt. 4 

Výhody betónovej konštrukcie oblúkov: 

• nižšie investičné náklady na realizáciu nosnej konštrukcie, 

• nižšia celková výška konštrukcie, 

• jednoduchšia údržba konštrukcie (odpadajú nároky na pravidelnú obnovu protikoróznej ochrany 

spojenú s výlukami železničnej dopravy), 

• nižšie prevádzkové náklady. 

 

Nevýhody betónovej konštrukcie oblúkov: 

• vyššia celková hmotnosť (dopad na spodnú stavbu, nároky na zakladanie = väčší zásah do 
koľajiska = potrebný väčší rozsah úprav), 

• dlhšia doba výstavby („mokré procesy“, betón v porovnaní s oceľou musí počas realizácie vyzrieť 

pre dosiahnutie požadovaných pevnostných charakteristík = väčší dopad na obmedzenú 

prevádzku dráhy). 

 

Rozdiel medzi alternatívami ALT. 3 a ALT. 4 je zrejmý aj z nasledovného vizuálneho porovnania. 

Alternatíva ALT. 3 sa s výškou oblúka cca 15 m stáva novou dominantou, ktorá bude viditeľná aj 
z väčšej diaľky. V porovnaní s alternatívou ALT. 4 však pôsobí štíhlejšie a vzdušnejšie. 

Alternatíva ALT. 4 pôsobí masívnejším dojmom. S výškou oblúka približne 11 m nepôsobí v zastavanej 

časti mesta príliš rušivo. 

 

Obrázok 51: Porovnanie alternatív, vľavo ALT. 3 / vpravo ALT. 4 (zdroj: Spracovateľ) 
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8. POSTUP VÝSTAVBY 

Navrhovaný postup výstavby vychádza z možností realizácie mostov podobnej konštrukcie 

a premosťovanej prekážky, ktorou je v riešenom prípade koľajisko elektrifikovanej železničnej stanice. 

 
Postup realizácie je očíslovaný. 

Obrázok 52: Postup výstavby oblúkového mosta, (zdroj: Spracovateľ) 

 

 

Na vonkajšej strane koľajiska za nástupišťom č. 4 sa uvažuje so zriadením dočasnej montážnej základne 

(pižmo stojky v kombinácii s oceľovými nosníkmi). 

 
 

 

Pred začiatkom prác bude potrebné realizovať 

úpravy prekážajúcej infraštruktúry železnice. 

V prvej fáze výstavby premostenia budú 

zrealizované definitívne mostné podpery. Prístup 
k podperám je možný zo Staničnej 

a Bratislavskej ulice. Provizórne podpery 

s klznými ložiskami v dotyku s koľajiskom 

v smere vysúvania mostnej konštrukcie je možné 

realizovať v určitom predstihu pred samotným 
vysúvaním. 

 

Na montážnej základni bude postupne v troch 

fázach pripravená časť oceľovej konštrukcie 

mostu. Prvá časť mostu bude vysunutá na 

provizórnu podperu za nástupišťom č. 3. V ďalšej 
fáze sa vysunie časť mostu s dokončenou druhou 

tretinou konštrukcie. V poslednej fáze bude 

vysunutý celý most cez druhú provizórnu 

podperu do konečnej polohy na definitívnej 

podpere. 

Celý vysúvanie pomocou hydraulického 
zariadenia tak prebehne na tri krát. Doba 

každého výsunu je odhadovaná do desať hodín, 

počas vysúvania sa uvažuje s dopravnou a 

napätou výlukou príslušnej časti koľajiska ŽST 

Trnava. 
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Organizácia dopravy na dráhe počas výstavby 

Budovanie mostných podpier 

Železničná prevádzka bude obmedzená počas výstavby dočasných a definitívnych mostných podpier. 

Koľaje, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti podpier budú počas ich realizácie vylúčené z prevádzky. 

Konkrétne sa jedná dopravné koľaje č. 6a, 4a, 104, 103, 105 a manipulačné (účelové) koľaje 19a, 21, 

203a. 

Z prevádzkového hľadiska nie je možné realizovať všetky mostné podpery, ktoré sú v úzkom kontakte 
s dopravnými koľajami súčasne. Tieto podpery je potrebné budovať postupne. 

Budovanie mostnej konštrukcie 

Po dokončení realizácie podpier bude železničná prevádzka obmedzená predovšetkým počas vysúvania 

mostnej konštrukcie ponad koľajisko. Všetky koľaje, nad ktorými bude prebiehať vysúvanie 

konštrukcie budú počas trvania tejto operácie vylúčené z prevádzky. Pre potreby spracovanej 

dokumentácie sa uvažuje s trvaním vysúvania v každej fáze do 10 hodín. 
Z tohto dôvodu je potrebné naplánovať vysúvanie konštrukcie do dopravného sedla. S cieľom 

minimalizovať dopad stavby na cestujúcu verejnosť je vhodné realizovať jednotlivé fázy vysúvanie 

mostnej konštrukcie počas víkendov. Ranná špička osobnej dopravy začína v ŽST Trnava počas 

víkendu v období platnosti GVD 2020/2021 od 05:14. Výluka by tak musela začať v sobotu o 19:18 po 

odchode vlaku R 610. 
V prvej fáze vysúvania budú vylúčené dopravné koľaje č. 6a a 4a. Osobné vlaky smer Kúty (cez 

Jablonicu) budú presmerované k nástupištiam č. 1 a 2. 

Počas druhej fázy vysúvania budú vylúčené koľaje č. 6a, 4a, 104 a 102. Počas tejto fázy budú vlaky 

smer Galanta využívať nástupište č. 1. Ostatné vlaky osobnej dopravy budú zastavovať pri nástupišti 

č. 2. V prvej a druhej fáze vysúvania sa predpokladajú len minimálne obmedzenia pre vlaky nákladnej 

dopravy. 
V tretej (poslednej) fáze vysúvania bude vylúčené celé zhlavie medzi nákladnou a osobnou stanicou. 

Počas trvania tejto fázy bude potrebné odrieknuť alebo upraviť trasu 24 vlakom osobnej dopravy. Vlaky 

kategórie Os budú pravdepodobne nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD) v časti svojej 

trasy, napr. len v úseku medzi ŽST Trnava a najbližšou zastávkou / stanicou. Vlaky kategórie R, RR 

a IC majú veľkú kapacitu, ktorú je problematické nahradiť NAD. Preto sa odporúča viesť tieto vlaky 
odklonovou trasou cez trate 128 A a 120 A (Leopoldov – Sereď – Galanta - Bratislava) s možnosťou 

prestupu cestujúcich na NAD v ŽST Leopoldov. V poslednej fáze budú vlaky nákladnej dopravy 

odklonené traťou 128 A a 120 A (Leopoldov – Sereď – Galanta). 

Dočasné podpery potrebné v priebehu budovania / vysúvania mostnej konštrukcie budú odstránené 

po vybudovaní mostu v krátkodobých výlukách susediacich koľají. 

Budovanie ostatných častí 

V nasledujúcich krokoch realizácie budú dokončené nadväzujúce mostné polia, vystužené násypy, 

oceľová mostovka a vozovka. Uvedené práce budú realizované bez nárokov na výluky železničnej 

dopravy. 
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9. ČASOVÁ NÁROČNOSŤ PRÍPRAVY 

Časová náročnosť prípravy realizácie 

Projektová príprava a realizácia nového cestného prepojenia pozostáva z nasledujúcich postupných 

krokov (uvedené je možné trvanie optimistického priebehu): 

• aktualizácia územného plánu vrátane spracovania potrebných podkladov (trvanie cca 6 

mesiacov), 

• príprava súťaže a výber spracovateľa projektovej dokumentácie DÚR a DSPRS (6 mesiacov)1, 

• spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vr. realizácie potrebných 

prieskumov (min. inžiniersko-geologický, hydrogeologický) (trvanie cca 6 mesiacov), 

• rozbeh majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov cudzích vlastníkov, 

• územné konanie s územným rozhodnutím (cca 6 mesiacov), 

• spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 
stavby (DSPRS) (trvanie cca 6 mesiacov), 

• stavebné konanie so stavebným povolením (cca 6 mesiacov), 

• príprava súťaže a výber zhotoviteľa stavby (6 mesiacov), 

• príprava zhotoviteľa na realizáciu stavby (4 mesiace), 

• realizácia stavby vr. uvedenia do prevádzky (8 mesiacov). 
 

V pesimistickom priebehu bolo trvanie jednotlivých krokov predĺžené. 

Obrázok 53: Možný priebeh realizácie - optimistický / pesimistický pohľad 

 
 
1 Spracovanie dokumentácie pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) sa nepredpokladá 

V časti „príprava zhotoviteľa na realizáciu stavby“ sa predpokladajú nasledujúce činnosti: 

• spracovanie výrobno-technickej dokumentácie mostu, 

• nákup materiálu, 

• výroba prvých častí hlavnej oceľovej konštrukcie vr. systému protikoróznej ochrany, 

• príprava výsuvnej dráhy a podporných konštrukcií. 

 

Celkové odhadované trvanie od začiatku prípravy po spustenie prevádzky je pri optimistickom priebehu 

cca 54 mesiacov (začiatok výstavby na začiatku piateho roku od začiatku prípravy). 

 

Pesimistický pohľad, pri predĺžení všetkých prípravných procesov pred realizáciou je 80 mesiacov 
(začiatok výstavby v siedmom roku od začiatku prípravy). 

 

Uvedené odhadované doby sú skôr optimistické a ich trvanie vychádza zo skúseností spracovateľa 

štúdie. Niektoré kroky môžu prebiehať súčasne (napr. stavebné konanie a výber zhotoviteľa). 

Skutočné doby môžu byť ovplyvnené napr. komplikáciami pri verejnom obstarávaní, rozdelením 

obstarávania na výber spracovateľa rôznych stupňov PD, postupom majetkovo-právneho vysporiadania 
pozemkov cudzích vlastníkov, dostupnosťou finančných prostriedkov, nečinnosťou tretích strán počas 

územného / stavebného konania, klimatickými vplyvmi počas realizácie stavby. 

 

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby 

môže byť rozdelené na dva samostatné stupne. V prospech rozdelenia hovorí pomerene komplikované 
technické riešenia premostenia, návrh postupu výstavby a konkrétne špecifikovanie dopadu na 

prevádzky dráhy. Uvedené odhadnuté 

trvanie nemusí pri konkrétnych 

alternatívach riešenia celkom zodpovedať 

realite. 

 
Vplyv na dobu trvania môže mať aj zvolený 

postup prípravy stavby. Vyššie je opísaný 

priebeh, keď spracovanie PD zaisťuje 

objednávateľ. Ako alternatívny je možné 

použiť postup „design-build“, v ktorom bude 

spracovanie PD a zabezpečenie všetkých 
legislatívnych procesov zaisťovať vybraný 

zhotoviteľ stavby. Tento postup má výhodu 

v skrátení doby realizácie, ale vzhľadom na 

nejasnosti (riziká) v rozsahu prác môže 

zvýšiť investičné náklady. 
 

Začiatok výstavby nového prepojenia má 

vplyv na určenie nákladov potrebných na 

realizáciu stavby. Metodika určenia 

nákladov s ich vyčíslením je uvedená 

v nasledujúcej časti správy. 
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10. URČENIE NÁKLADOV 

Použitá metodika 

Pre ocenenie nákladov posudzovaných alternatív je použitá metodika využívaná pri príprave projektov 

dopravných stavieb v stupni štúdia realizovateľnosti (resp. zámer projektu). Uvedenú metodiku je 

možné aplikovať aj na technicko ekonomické štúdie. 

Pri ocenení bolo vychádzané z metodiky Státního fond dopravní infrastruktury Českej republiky - Sborník 
pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu2 z júna 2021. 

Aplikovanie metodiky na riešenú stavbu 

Presnosť a podrobnosť prepočtu investičnej náročnosti zodpovedá zvyklostiam pri prístupe 

k spracovaniu štúdií realizovateľnosti. V stupni štúdie nie je z objektívnych dôvodov spracované 

technické riešenie do takých detailov ako býva v ďalších stupňoch projektové prípravy. Jednotlivé 

položky sú preto primerane agregované (združené) a to nie len vo svojej náplni, ale aj v ocenení 

jednotlivých sadzieb. 

Jednotkové ceny v zdrojom súbore pre ocenenie, pôvodne uvádzané v miliónoch CZK, boli prepočítané 
cez prevodový kurz k určenému dátumu na tisíce EUR. Uvedená jednotka bola zvolená z dôvodu 

väčšieho rozdielu medzi menami. 

Pre jednotlivé alternatívy boli určené množstvá príslušných položiek, ktoré boli v priebehu spracovania 

identifikované. Z jednotkovej ceny a množstva je cez súčin hodnôt vypočítaná celková cena príslušnej 

položky. 
 

Na čo najpresnejšie určenie nákladov v riešenom stupni technicko-ekonomickej štúdie je na vypočítanú 

cenu príslušnej položky aplikovaný rizikový koeficient R. 

 

Aplikácia rizík v určení ceny 

Rizikový koeficient „R“ je určený ako súčin nasledujúcich čiastkových rizík: 

• R1 – Riziká vyplývajúce z prieskumov v mieste stavby 

• R2 – Rizika vyplývajúce z technologického vývoja 

• R3 – Environmentálne riziká 

• R4 – Externé riziká 

• R5 – Legislatívne a právne riziká 

• R6 – Ekonomické riziká 

 

Hodnota výsledného rizika:    R = R1 ∗ R2 ∗ R3 ∗ R4 ∗ R5 ∗ R6 

 

R1 - Riziká vyplývajúce z prieskumov v mieste stavby 
Táto skupina rizík zahŕňa nepredvídateľné udalosti spojené so všetkými prieskumami súvisiacimi 

s umiestnením stavby. Jedná sa hlavne o riziká vyplývajúce z neprevedených / nedostatočne 

prevedených / nepresne prevedených geologických, geotechnických, hydrologických, 

hydrogeologických, pedologických, archeologických a ďalších prieskumov. Pre riešenú stavby sa jedná 

o priestor mimo koľajiska ŽST. 

Skupina rizík ďalej zahŕňa riziko z budúceho prerokovania vedenia trasy, ktoré môže viesť k vzneseniu 
dodatočných požiadaviek tretích strán. 

Kategória rizika sa stanovuje jednotne pre jednotlivé úseky s ohľadom na stupeň projektovej 

dokumentácie a mieru poznania územia, ktorým trasa prechádza. 

 

R2 – Riziká vyplývajúce z technologického vývoja 
Táto skupina rizík zohľadňuje vývoj technológií použitých (predpokladaných) v projekte v nadväznosti 

na časový výhľad realizácie stavby. Základným predpokladom tejto skupiny rizík je minimalizovať 

finančné aspekty dopadu technologického vývoja na stavbu. 

 

 
2 https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ - použiť odkaz [ZIP] pre Sborník pro 
oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, schváleno červen 2021 

Konkrétna hodnota rizika závisí na plánovaných termínoch výstavby (ich odkladoch) a charakteru trati. 

Kategória rizika sa stanovuje jednotne pre jednotlivé úseky. 

 

R3 – Environmentálne riziká 

Skupina environmentálnych rizík zohľadňuje umiestnenie stavby v nadväznosti na chránené krajinné 
územia, výskyt chránených živočíšnych a rastlinných druhov, migráciu zvierat, hlukové limity a iné 

ekologické aspekty ovplyvňujúce stavbu. 

Kategória rizika sa stanovuje jednotne pre celý stavebný úsek. 

 

R4 – Externé riziká (celospoločenský význam stavby) 

Skupina rizík predstavuje organizačné riziká na strane investorskej organizácie spojené s nevyhnutnou 
spoluprácou s dotknutými subjektami (získanie stavebných povolení, výkupy pozemkov, dočasné 

zábery počas realizácie, nesúlad s územnými plánmi). Riziko závisí na plánovaných termínoch výstavby 

a ich odkladoch a na spoločenskom význame stavby. 

Kategória rizika sa stanovuje jednotne pre celú stavbu. 

 
R5 – Legislatívne a právne riziká 

Skupina predstavuje riziká spojené s vývojom legislatívneho a právneho rámca krajiny (sprísnenie 

technických noriem, technických predpisov, zmien právneho predpisov). Riziko závisí na plánovaných 

termínoch začiatku výstavby a ich odkladoch a na stupni projektovej dokumentácie. 

Kategória rizika sa stanovuje jednotne pre celú stavbu. 

 
R6 – Ekonomické riziká 

Predstavuje riziká spojené s financovaním stavby z verejných rozpočtov v nadväznosti na 

makroekonomickú situáciu krajiny. Riziko závisí na plánovaných termínoch výstavby a ich odkladoch 

v nadväznosti na spoločenský význam stavby. 

Kategória rizika sa stanovuje jednotne pre celú stavbu. 

Zhrnutie aplikovaných rizík 

V nasledujúce tabuľke sú zhrnuté aplikované riziká na navrhovanú infraštruktúru. 

 

 Profesia 

Riziko I – Inžinierske siete K - pozemné komunikácie 

R1 

(1) v trase nie sú prevedené prieskumy a 

trasa vedie mimo existujúce železničné 
teleso 

(2) k dispozícii sú výsledky prieskumov 

z iných projektov, trasa vedie mimo 
existujúce železničné teleso 

R2 
(3) strednodobý výhľad termínu začiatku 

realizácie (6 – 10 rokov), významná trať 

(3) strednodobý výhľad termínu začiatku 

realizácie (6 – 10 rokov), významná trať 

R3 
(2) intravilán – chránené územie sa 

nevyskytuje 

(2) intravilán – chránené územie sa 

nevyskytuje 

R4 
(5) vyšší význam – strednodobý výhľad 

termínu začiatku realizácie (6 – 10 rokov) 

(5) vyšší význam – strednodobý výhľad 

termínu začiatku realizácie (6 – 10 rokov) 

R5 
(5) všetky stupne PD – strednodobý výhľad 

realizácie 

(5) Všetky stupne PD – strednodobý 

výhľad realizácie 

R6 
(4) priaznivá predikcia - dokončenie do 10 

rokov 

(4) priaznivá predikcia - dokončenie do 10 

rokov 

Tabuľka 4: Aplikované riziká na navrhovanú infraštruktúru 

 

Pri ocenení stavby je možné Riziko definovať podľa uváženia na úrovni celej stavby, pre skupinu 
objektov resp. samostatne pre každý objekt. Z dôvodu dobrého poznania infraštruktúry dráhy boli 

riziká aplikované len na profesie spojené s výstavbou nového premostenia mimo železničného telesa. 

 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
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Pri realizácii stavby sa nepredpokladá výrazný zásah do infraštruktúry dráhy. Z tohto dôvodu neboli 

na infraštruktúru dráhy aplikované riziká R1, R2 a R3. 

 

Na základe odhadovaného začiatku realizácie stavby v blízkosti hranice 5 rokov sa Spracovateľ priklonil 

ku konzervatívnemu prístupu hodnotenia rizika a predpokladá strednodobý výhľad termínu začiatku 
realizácie v horizonte 6 – 10 rokov. Z pohľadu Mesta Trnava je stavba zaradená ako spoločensky 

významná s vyšším významom. 

Zhrnutie nákladov 

V nasledujúcich tabuľkách je zhrnutie nákladov jednotlivých alternatív. 

 

Stĺpec ZRN uvádza základné rozpočtové náklady. Stĺpec ZRN * R uvádza základné rozpočtové náklady 

s aplikovaným rizikový koeficient „R“ (zohľadnenie rizík spojených s realizáciou). 

 

 

Tabuľka 5: Náklady na nové premostenie 

 

 

Tabuľka 6: Náklady na vyvolané investície 

Celkové investičné náklady (CIN) 

Pri určení celkových investičných nákladov boli doplnené nasledujúce položky: 

• prípravná a projektová dokumentácia, prieskumy (7 % RN) 

• výkupy pozemkov a nehnuteľností – táto položka nebola určená, 

• technická asistencia, propagácia– táto položka nebola určená, 

• technický dozor – určené ako 3% z rozpočtové náklady (RN), 

• REZERVA – určené ako 10% RN. 
 

 

Tabuľka 7: Celkové investičné náklady stavby 

 

Podrobné spracovanie nákladov je uvedené v digitálnej verzii projektu. 
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11. MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY 

S prihliadnutím na existujúcu cestnú a železničnú infraštruktúru boli v danom území koridoru B 

preverené rôzne alternatívy možného vedenia nového mostného premostenia. Tieto boli následne 

posúdené aj z vzhľadom na vlastnícke vzťahy k dotknutým pozemkom. 
 

Možnosť mimoúrovňového križovania ponad železnicu v osi Dohnányho ulice nebola z tohto hľadiska 

ďalej rozpracovaná z dôvodu výrazného obmedzenia dopravy počas výstavby, potrebného zásahu do 

nadväzujúcich cestných komunikácií a vyšších investičných nákladov. 

 
Vyššie uvedené možné riešenia premostenia v koridore B prechádzajú primárne cez parcely, ktoré sú 

vo vlastníctve Mesta Trnava alebo Slovenskej republiky (v správe ŽSR). 

Záujmová oblasť v detaile Územného plánu mesta Trnava je uvedená na nasledovnom obrázku. 

 

 

Obrázok 54: Detail z Územného plánu mesta Trnava, (zdroj: ÚPN Trnava) 

 

Na nasledovnom obrázku sú graficky zvýraznené pozemky vo verejnom a súkromnom vlastníctve. 

Legenda vlastníctva: 

• Mesto Trnava – plochy s červenou farbou, 

• SR v správe ŽSR – plochy s modrou farbou, 

• Slovenská správa ciest – plocha s okrovou farbou, 

• Ministerstvo vnútra SR – plocha s farbou magenta, 

• rôzny súkromný vlastníci – plochy so zelenou farbou. 

 

Obrázok 55: Vyznačenie pozemkov rôznych vlastníkov (zdroj: Spracovateľ) 

 

Všetky preverované sub alternatívy však čiastočne zasahujú aj do parciel, ktoré majú súkromného 

vlastníka. Podľa neoverených informácií je na parcele č. 9151 k. ú. Trnava pripravovaný zámer výstavby 
administratívneho objektu. Toto územie je však v Územnom pláne mesta Trnava zaradené medzi plochy 

železnice a samotná výstavba administratívnej budovy v tejto lokalite nemusí byť povolená. 

 

Alternatíva 

Počet dotknutých parciel ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 

Súkromný vlastníci 11 11 3 3 

Tabuľka 8: Počet dotknutých parciel súkromných vlastníkov 

Záujmové územie 

Zámer výstavby 

administratívnej budovy 
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12. ZHRNUTIE 

V tejto časti je spracované porovnanie navrhovaných alternatív z hľadiska ekonomického, technického, 

majetkovo právneho a prevádzkového. Zvýraznené sú možné riziká v príprave ďalších stupňov projektu. 

Navrhované riešenie nového premostenia – zhrnutie 

V tabuľke je spracované zhrnutie jednotlivých alternatív technického riešenia v priebehu celého 

spracovania štúdie – od posúdenia možností riešenia nového premostenia v osi Dohnányho ulice po 
návrh finálnych alternatív nového prepojenia v osi Bratislavská – Staničná (Kollárova), ktoré boli 

podrobnejšie rozpracované. 

 

Tabuľka 9: Prehľadné zhrnutie jednotlivých alternatív nového premostenia 

Posúdenie výhodnosti alternatív 

V tejto časti správy je spracované posúdenie alternatív, ktoré boli rozpracované podrobnejšie. 

Alternatíva s najlepším posudzovaným parametrom získava najviac bodov, alternatíva s najhorším 
parametrom najmenej. Pri rovnosti alternatív sa možné body rozdelia rovnomerne. 

Vzhľadom na posudzovaný počet návrhov je hodnotiaca škála v rozsahu 1 až 4 body (minimum – 

maximum). 

Z hľadiska celkových nákladov 

Pri porovnaní celkových nákladov potrebných na realizáciu konkrétneho variantu je najviac bodov 
priradených najlacnejšiemu riešeniu. 

 

 Kor B1 Alt. 1a Kor B2 Alt. 2 Kor B1 Alt. 3 Kor B1 Alt. 4 

CIN podľa Tab. 7 (tis. EUR) 19 123,63 18 101,28 14 121,53 13 951,08 

Bodové hodnotenie 1 2 3 4 

Tabuľka 10: Bodovanie návrhu z hľadiska celkových investičných nákladov 

 
Odhadované náklady hovoria v prospech realizácie alternatívy Alt. 4. Rozdiel oproti Alt. 3 je však 

minimálny. 

Z hľadiska vyvolaných investícií 

Pri porovnaní náročnosti jednotlivých alternatív z hľadiska nákladov potrebných na úpravu okolitej 

infraštruktúry = vyvolaných investícií, ktoré priamo nesúvisia s výstavbou nového cestného prepojenia 

je najviac bodov priradených najlacnejšiemu riešeniu. 

 

 Kor B1 Alt. 1a Kor B2 Alt. 2 Kor B1 Alt. 3 Kor B1 Alt. 4 

Vyvolané investície podľa 

Tab. 5 (tis. EUR) 
2 579,84 1 769,62 983,96 1 449,22 

Bodové hodnotenie 1 2 4 3 

Tabuľka 11: Bodovanie návrhu z hľadiska vyvolaných investícií 

 

Odhadované náklady hovoria v prospech realizácie alternatív Alt. 3 / Alt. 4. Alt. 4 – oblúkový betónový 

most má však oproti Alt. 3 nevýhodu vyššej celkovej hmotnosti, ktorá sa pri rozpracovaní riešenia môže 
premietnuť väčšej potreby riešenia zásahov do okolia (hlavne koľajiska dráhy). 

Z hľadiska náročnosti zásahu do okolitej zástavby 

Pri porovnaní náročnosti jednotlivých alternatív z hľadiska zásahu do okolitej zástavby je najviac bodov 

priradených riešeniu s najmenším zásahom. 

Vedenie nového prepojenia za historickou stanicou je v priamej kolízii s budovou v súkromnom 
vlastníctve. Vedenie novej komunikácie pred historickou stanicou je bez priamej kolízie s budovami, 

v tesnej blízkosti pri nástupišti č. 4 sa však nachádzajú dva objekty. Pri rozpracovaní riešenia v ďalších 

stupňoch PD bude potrebné spracovať technické riešenie tak, aby neboli realizáciou dotknuté príp. 

navrhnúť zodpovedajúce ochranné opatrenia. 

 

 Kor B1 Alt. 1a Kor B2 Alt. 2 Kor B1 Alt. 3 Kor B1 Alt. 4 

Počet kolízií s budovami 1 1 0 0 

Bodové hodnotenie 1,5 1,5 4 3 

Tabuľka 12: Bodovanie návrhu z hľadiska zásahu do zástavby 

 

Alt. 4 – oblúkový betónový most má oproti Alt. 3 vyššiu celkovú hmotnosť, ktorá sa premietne do 

spodnej stavby, nárokov na zakladanie a tým aj do komplikovanejších ochranných opatrení na 

elimináciu vplyvov na okolie. Z tohto hľadiska je preto Alt. 4 menej výhodná ako Alt. 3. 

Z hľadiska náročnosti zásahu do inžinierskych sietí 

Pri porovnaní náročnosti jednotlivých alternatív z hľadiska zásahu do existujúcich inžinierskych sietí 

je najviac bodov priradených riešeniu s najmenším očakávaným zásahom. 

Alt. 1 je najhoršia z dôvodu umiestnenia trvalej podpery v koľajisku, počas jej budovania bude potrebný 

zásah do okolitej infraštruktúry, ktorý Alt. 2 nepotrebuje. 
 

 Kor B1 Alt. 1a Kor B2 Alt. 2 Kor B1 Alt. 3 Kor B1 Alt. 4 

Dĺžka trasy alternatívy (m) 421 450 362 362 

Trvalé podpery v koľajisku 1 0 0 0 

Provizórne podpery v 

koľajisku 
2 2 2 2 

Bodové hodnotenie 1 2 4 3 

Tabuľka 13: Bodovanie návrhu z hľadiska zásahu do inžinierskych sietí 
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Alt. 4 – oblúkový betónový most má oproti Alt. 3 vyššiu celkovú hmotnosť, ktorá sa premietne do 

spodnej stavby, nárokov na zakladanie, nárokov na provizórne konštrukcie, ktoré tak môžu zasiahnuť 

viac sietí. 

Z hľadiska náročnosti výstavby hlavného objektu 

Pri porovnaní náročnosti jednotlivých alternatív z hľadiska výstavby hlavného objektu je najviac bodov 
priradených riešeniu s najjednoduchším postupom. Pri všetkých alternatívach sa uvažuje s postupným 

vysúvaním mostnej konštrukcie. 

Alt. 1 je v porovnaní s alt. 2 horšia z dôvodu potreby trvalej podpery v koľajisku. Pri porovnaní dĺžok 

hlavnej mostnej konštrukcie sú horšie alt. 1/alt. 2 s dĺžkou 80 m ako alt. 3 / alt. 4 s dĺžkami 60 m / 

62 m. Alt. 4 je vďaka vyššej hmotnosti horšia ako alt. 3 a premietne sa do riešenia spodnej stavby, 

nárokov na zakladanie a nárokov na prevedenie provizórnych konštrukcií. 
 

 Kor B1 Alt. 1a Kor B2 Alt. 2 Kor B1 Alt. 3 Kor B1 Alt. 4 

Náročnosť výstavby 

hlavného mostného objektu 

80 m / 
podpera v 
koľajisku 

80 m / bez 
podpery v 
koľajisku 

60 m / bez 
podpery 

v koľajisku / 
nižšia 

hmotnosť 

62 m / bez 
podpery v 
koľajisku/ 

vyššia 
hmotnosť 

Bodové hodnotenie 1 2 4 3 

Tabuľka 14: Bodovanie návrhu z hľadiska náročnosti výstavby hlavného objektu 

Z hľadiska zásahu do súkromných pozemkov 

Pri porovnaní náročnosti jednotlivých alternatív z hľadiska zásahu do súkromných pozemkov je najviac 

bodov priradených riešeniu s najmenším počtom dotknutých parciel. 

 

 Kor B1 Alt. 1a Kor B2 Alt. 2 Kor B1 Alt. 3 Kor B1 Alt. 4 

Počet dotknutých parciel 

podľa Tab. 8 
11 11 3 3 

Bodové hodnotenie 1,5 1,5 3,5 3,5 

Tabuľka 15: Bodovanie návrhu z hľadiska zásahu do súkromných pozemkov 

Z hľadiska náročnosti údržby hlavného objektu 

Pri porovnaní náročnosti jednotlivých alternatív z hľadiska údržby hlavného mostného objektu je 
najviac bodov priradených riešeniu s najmenšou náročnosťou v priebehu životnosti konštrukcie. 

Alt. 1 je v porovnaní s alt. 2 horšia z dôvodu potreby údržby trvalej podpery situovanej v koľajisku 

(potrebné dodatočné obmedzenie prevádzky dráhy). 

Z hľadiska materiálov sú oceľové konštrukcie z hľadiska údržby horšie ako železobetón. 

Pri porovnaní dĺžok hlavnej mostnej konštrukcie sú horšie alt. 1/ alt. 2 s dĺžkou 80 m ako alt. ALT. 3 

s dĺžkou 60 m. 
 

 Kor B1 Alt. 1a Kor B2 Alt. 2 Kor B1 Alt. 3 Kor B1 Alt. 4 

Náročnosť údržby hlavného 

mostného objektu 

oceľ / 80 m 
+ podpera v 
koľajisku 

oceľ 
80 m 

oceľ 
60 m 

betón 
60 m 

Bodové hodnotenie 1 2 3 4 

Tabuľka 16: Bodovanie návrhu z hľadiska náročnosti údržby hlavného objektu 

Vyhodnotenie posúdenia 

Hľadisko Kor B1 
Alt. 1a 

Kor B2 
Alt. 2 

Kor B1 
Alt. 3 

Kor B1 
Alt. 4 

Celkových investičných nákladov 1 2 3 4 

Vyvolaných investícií 1 2 4 3 

Zásahu do okolitej zástavby 1,5 1,5 4 3 

Zásahu do inžinierskych sietí 1 2 4 3 

Náročnosti výstavby mostu 1 2 4 3 

Zásahu do súkromných pozemkov 1,5 1,5 3,5 3,5 

Náročnosti údržby hlavného objektu 1 2 3 4 

Body CELKOM 8 13 25,5 23,5 

Tabuľka 17: Vyhodnotenie návrhov 

Poradie alternatív 

Najvýhodnejšia alternatíva dosiahla najviac bodov a z hľadiska novej dopravnej trasy je poradie 

nasledujúce: 

• Alt. 3 oblúkový oceľový most, 

• Alt. 4 oblúkový betónový most 

• Alt. 2 oblúkový most, 

• Alt. 1 zavesený most (pilier v koľajisku). 

Možné riziká v príprave ďalších stupňov projektu 

Ako hlavné riziko získania potrebných povolení na realizáciu nového premostenia je majetkovo-právne 

riziko. Všetky alternatívy riešenia sú vedené cez pozemky súkromných vlastníkov. Rozsah záberov 

stavby sa bude spresňovať rozpracovaním technického riešenia, k nárastu počtu môže dôjsť napr. pri 
riešení trás preložiek inžinierskych sietí. 

Odporúčanie spracovateľa 

Pre podrobnejšie rozpracovanie v ďalších stupňoch sa odporúča alternatíva Alt. 3 oblúkový oceľový 

most. 

 

Zároveň sa odporúča zaradiť štúdiu do územno-plánovacích podkladov mesta. 

 

 
 

V Bratislave Vypracoval: 

december 2021 Dr.Ing. Ján Bušovský a kolektív 
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

• Prehľad východiskových podkladov 

• Prehľad stavieb a zámerov 

• Zoznam použitých skratiek 

• Zoznam obrázkov 

• Náklady stavby 

• Grafická časť 
 

Prehľad východiskových podkladov 

Pre vypracovanie TEŠ boli použité nasledovné podklady: 

• podklady poskytnuté manažérom železničnej infraštruktúry, 

• projektová dokumentácia stavieb modernizácie a rekonštrukcie  

• geodetické zameranie infraštruktúry ŽST Trnava (archív spracovateľa), 

• Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (AFRY CZ s. r. o., 

04/2021) (dokument pred dokončením), 

• podklady z katastrálnej mapy SR (zdroj archív spracovateľa a online portál - Mapový klient 

ZBGIS®), 

• Územný plán mesta Trnava (aktualizované znenie 2009, 01/2010), 

• Všeobecné záväzné nariadenie č. 466 (Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, 04/2021), 

• https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/, 

• príslušné technické normy, predpisy, zákony a vyhlášky. 

 

Prehľad stavieb a zámerov 

Počas spracovanie TEŠ boli zohľadnené podklady z nasledujúcich stavieb: 

[1] projektová dokumentácia v stupni skutočnej realizácie stavby Žst. Trnava – rekonštrukcia 

staničnej budovy a prislúchajúcich objektov. SO 23 - Rekonštrukcia nástupíšť č. 1 a č. 2, 10/2014 

a 11/2018, 

[2] projektová dokumentácia v stupni skutočnej realizácie stavby Žst. Trnava – rekonštrukcia 

staničnej budovy a prislúchajúcich objektov. Časť prekrytie nástupíšť číslo 3 a 4, 11/2014, 
[3] ŽSR, Modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava pre traťovú rýchlosť 160 km.h-1, UČS 11 

Železničná stanica Trnava, 11/2005, 

[4] Plán udržateľnej mobility (PUM) krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, 07/2020. 

Zoznam použitých skratiek 

CRD centrum riadenia dopravy 

CIN Celkové investičné náklady 

CSS cestná svetelná signalizácia 

DSPRS dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby 
DÚR dokumentácia pre územné rozhodnutie 

EIA Environmental Impact Assessment 

GP generálny projektant 

GVD grafikonom vlakovej dopravy 

IAD individuálna automobilová doprava 

IČ inžinierska činnosť 
MHD mestská hromadná doprava 

NAD náhradnou autobusovou dopravou 

OK okružná križovatka 

OR TT Oblastné riaditeľstvo Trnava 

PD projektová dokumentácia 
PUM Plán udržateľnej mobility 

P&R PARK & RIDE 

R rizikový koeficient (pri určení rozpočtových nákladov) 

RN rozpočtové náklady 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury Českej republiky 

SMSÚ stredisko miestnej správy a údržby 
TEŠ technicko-ekonomická štúdia 

TTP tabuľky traťových pomerov 

TV trakčné vedenie 

UČS ucelená časť stavby 

VAD verejná autobusová dopravy 

VOD verejná osobná doprava 
ZRN základné rozpočtové náklady 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky Bratislava 

ŽST železničná stanica 

  

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
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