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Plán udržateľnej mobility TSK

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

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

� Súčasť strategických rozvojových dokumentov TSK (podklad pre 
účely územnej plánovacej činnosti)

� Dokument je koncepčnou štúdiou všetkých subsystémov dopravy 

v kraji



Proces spracovania PUM

Zber údajov - odovzdané

Analytická časť + ciele –
odovzdané

Návrhová časť + 

dopravné modelovanie, vrátane hlukového a 

emisného modelovania návrhových stavov -

odovzdané

Plán implementácie a 
monitorovania –

odovzdané

dokumentácia SEA –

odovzdané + prerokované

Dopravné modelovanie  -
vrátane hlukového a emisného 

mapovania - odovzdané

Prieskumy – odovzdané 

Oznámenie SEA - odovzdané

Aktualizácia PUM (2-5 rokov)

Zmluva o dielo 29. 6. 2018

Doba spracovania viac ako 2 roky

Dňa 23.11.2020 bol PUM TSK schválený 
zastupiteľstvom  Trenčianskeho kraja



Dopravný model – neoddelitelná súčasť PUM

� dopravno-plánovací programový balík PTV-VISION® spoločnosti PTV Karlsruhe

� štvorstupňový dopravný model – multimodálny 

� individuálna automobilová doprava – osobná, nákladná (IAD)

� verejná hromadná doprava – mestská, regionálna (VHD)

� cyklistická doprava

� Pešia doprava

� dopravný model sa skladá z modelu dopravného dopytu (matice prepravných 

vzťahov) a modelu dopravnej ponuky (komunikačná sieť vrátane liniek hromadnej 

dopravy a cyklotrás)

� z dôvodu zohľadnenia regionálnych väzieb je v použitom dopravnom modeli 

riešeného územia rozšírenie o oblasti mimo územia Trenčianskeho kraja

� posudzované horizonty +5,10,20,30 let

AF-CITYPLAN s.r.o.



Cyklistická doprava v TSK



Horná Streda – Nové Mesto 
nad Váhom

13,4 km



Púchov – Nosická Priehrada
4,1 km



„Na bicykli po stopách histórie“
cyklotrasa Trenčín – Nemšová 11,3 km



Štatistika cyklistov (6-8.2020)



Štatistika cyklistov (23.10-30.11.2020)



Nové Mesto nad Váhom – Trenčín 21,2 km



Ďalej pripravujeme

� Projektová príprava na zostávajúcich úsekoch Vážskej cyklotrasy 

� Úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom priem park – prebieha IČ za účelom vydania 
stavebného povolenia 

� Úsek Nemšová –DCA – Ladce –finalizuje PD pre stavebné povolenie

� Úsek Ladce – Púchov - prebieha IČ za účelom vydania stavebného povolenia 

� Úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK – prebieha stavebné konanie

� Nosická priehrada – Považská Bystrica - po zrealizovaní prác na rekonštrukcii železnice 
Púchov – Považská Bystrica sa začne s prípravou projektu pre stavebné povolenie 

� Projektová príprava cyklotrasy na Hornej Nitre 

� Štúdia realizovateľnosti na s cieľom spojiť mestá Handlová – Prievidza – Bojnice – Nováky –
Partizánske – hranica s NSK

� Úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany – právoplatné územné rozhodnutie

� Úskek Zemianske Kostoľany – Prievidza prebieha IČ za účelom vydania územného 
rozhodnutia 



Udržateľná hromadná doprava v spolupráci s mestom Trenčín

� Zmluva o spolupráci pri zabezpečení 
prepravy cestujúcich na území mesta 
Trenčín spojmi prímestskej autobusovej 
dopravy z júla 2017

� Každým rokom nárast cestujúcich na 
vybraných linkách v rámci mesta Trenčín

� Zastabilizovanie dopravy v meste

� Zvýšená ponuka, rovnaké podmienky na 
cestovanie na úrovni krajského mesta 



Ďakujem


