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Abstract: Road transport part of environment in Nitra town 

The aim of the paper is to present the traffic situation in Nitra town with accent on 
road traffic and its influence on environment too. The paper contents analyse of 
traffic situation in Nitra town and proposal of traffic situation affectivity solution 
too. In March and December 2008 was realized addition of vehicles by automatic 
gadgets on chosen places in Nitra town by method of State addiction of traffic. 
There were logging yearlong average daily profile intensity. The measurements 
were evaluated as a quite crossroads load for 24 hours of all motorcars for a 
week. There were monitored the most frequent crossroads in Nitra town. During 
own measure of traffic intensity in Nitra town were realized addition of vehicles in 
selected hour intervals. This addition was realized with help of servants of District 
traffic inspectorate in Nitra on the same crossroads and in the same time in 
March and December of 2008 as an official count of vehicles. The next 
measurement was realized at the five places in a one week in March of 2011. All 
these measures of intensity confirmed the excessive loading of main traffic 
traction in Nitra town. The traffic stuff in the traffic tips are daily appearance 
connected with environment damage (mostly air). This traffic traction causes the 
damage of roads too. 

 
Key words: transport, measures and transport organization, air quality, 
environment 
 
 

ÚVOD 

Doprava bola a zároveň je výrazným činiteľom života v každom sídelnom 
útvare. Dopravnými procesmi, ktoré sa realizujú v krajine, sa spája spoločnosť, 
teda obyvateľstvo a jeho sídelné a hospodárske aktivity. Každé menšie, či 
väčšie sídlo si na základe požiadaviek a stúpajúcej intenzity premiestňovania 
osôb a tovarov buduje vlastné dopravné siete. Tým si zabezpečuje nielen 
spojenie s okolitým územím, ale vytvára si nové sídelné usporiadanie. ADAMEC 

ET AL. (2008) považujú dopravu za neoddeliteľnú súčasť života spoločnosti, 
pretože bez neustálej prepravy surovín, výrobkov a informácií by moderná 
spoločnosť v súčasnosti nemohla existovať. Podobne chápe ŠTEIS (1997) 
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dopravu ako prostriedok, pomocou ktorého je možné riešiť problematiku 
urbanizácie a celkove problematiku osídlenia. Práve doprava umožnila, že sa 
základné životné procesy uskutočňujú v najširších dimenziách, vo väčších 
intenzitách a rýchlostiach. 

Doprava zahŕňa všetku činnosť, ktorá umožňuje premiestňovať osoby 
a tovar. Bez dopravy nie je možná moderná výroba  a tvorí samostatné odvetvie 
národného hospodárstva (KOREC 1994). ČERMÁK ET AL. (2008) rozumejú pod 
dopravou súbor procesov, ktoré vedú k cielenému premiestňovaniu materiálov, 
energie a informácií, ale tiež osôb v priestore a čase. Podľa BERGMANA & 

RENWICKA (2008), FELLMANNA ET AL. (2008) a RUBENSTEINA (2008) vzniká 
doprava v určitom území premiestňovaním a ak pochopíme vzájomný vzťah 
medzi tým, čo sa premiestňuje, kde a prečo, následne sa vytvára dopravná sieť. 

Zásadné premeny v spoločenskom a hospodárskom živote v Slovenskej 
republike po roku 1989 zasiahli časovo-priestorové väzby medzi jednotlivými 
ľudskými činnosťami a výrazne tak ovplyvnili spôsob života obyvateľov 
i dopravné procesy v území. Najvýraznejšie sa tieto procesy prejavujú 
v mestských aglomeráciách s vysokou koncentráciou činností, ktorých kvalitu 
podmieňuje funkcieschopnosť dopravy a únosnosť prostredia. V súčasnosti sa 
však v súvislosti s dopravou dostávajú do popredia aj environmentálne 
problémy (BEZÁK 1997). Podľa GNAPA & KONEČNÉHO (2002) rozvoj takmer 
všetkých hospodárskych aktivít okamžite ovplyvní oblasť dopravy. Inými 
slovami, rast hospodárstva vedie automaticky k rastu v oblasti cestnej dopravy. 

V súčasnosti je mesto Nitra správnym centrom Vyššieho územného celku 
(VÚC) Nitra, plní funkciu administratívno-správneho, hospodárskeho 
a kultúrneho centra Nitrianskeho kraja a okresu Nitra. Z hľadiska rozvoja 
hospodárskej základne má mesto Nitra charakter priemyselno-
poľnohospodársky s  perspektívnym rastom zložky priemyselnej výroby (SPIŠIAK 

& HURBÁNEK 2005). Z geografickej polohy hodnoteného územia vyplývajú 
vhodné podmienky pre poľnohospodárstvo. S organizáciou výstav na 
výstavisku Agrokomplex sú spojené niektoré problémy, ktoré pociťujú nielen 
turisti navštevujúci Nitru, ale aj domáci obyvatelia mesta. K nim patrí 
predovšetkým zlá dopravná situácia spôsobujúca dopravné zápchy 
a nedostatok parkovacích miest a parkovísk. 

Z hľadiska dopravy je nielen mesto Nitra, ale aj celý okres Nitra a Nitriansky 
kraj výhodne napojený na medzinárodné ťahy. Mesto Nitra patrí k významným 
mestám Slovenskej republiky, napriek tomu dopravnú sústavu nemá rozvinutú 
primerane k svojmu významu. Nitra je dôležitou križovatkou Slovenska, ktorou 
prechádzajú významné dopravné spojenia zo západu Slovenska smerom na 
východ cez Banskú Bystricu a severojužným smerom sa Nitra spája s oblasťou 
Hornej Nitry a juhom Slovenska. Mesto Nitra je z hľadiska sídelnej štruktúry 
Slovenskej republiky definované ako centrum nadregionálneho až celoštátneho 
významu a v niektorých špecifických funkciách až významu medzinárodného. 
Preto sa pre rozvoj mesta stáva riešenie dopravnej situácie jeho prioritou. 
Mesto sa riešeniu dopravnej situácie intenzívne venuje, čoho dôkazom sú napr. 
úpravy v cestnej premávke alebo napojenie križovatiek na integrovaný systém 
riadenia dopravného systému, ktorý prispieva k zlepšeniu plynulosti premávky. 
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V záujmovom území sa nachádzajú cesty rôznych kategórií a funkčného 
značenia. Dopravný systém tvorí cesta európskeho významu, rýchlostná 
komunikácia R1, cesty nadradenej aj doplnkovej cestnej siete, systém je 
doplnený stredným a vnútorným dopravným okruhom a mestskými 
komunikáciami, ktoré patria do funkčnej triedy B2, tzv. zberné komunikácie. 
V bezprostrednej blízkosti centrálnej časti mesta je umiestnený vnútorný 
dopravný okruh, ktorého hlavnou funkciou je zachytenie dopravy pred dopravne 
tlmeným centrom mesta. Tento okruh umožní dopravnú obsluhu pre 
zásobovanie a trasovanie liniek MHD v pešej dostupnosti k pešej centrálnej 
mestskej zóne. Systém mestských komunikácií je vytvorený z komunikácií 
funkčnej triedy B2 – zberné triedy, ktorých je však pomerne málo. Tieto 
komunikácie sú v predĺžení dnešných ciest I. a II. triedy v prepojení medzi 
stredným a vnútorným dopravným okruhom. 

 

Merania intenzity cestnej dopravy v meste Nitra v roku 2008 

Intenzita dopravy bola sledovaná v spolupráci s pracovníkmi Okresného 
dopravného inšpektorátu (ODI) v Nitre v mesiacoch marec a december v roku 
2008 na vybraných križovatkách v meste pomocou automatických sčítačov 
podľa metodiky Celoštátneho sčítania dopravy. Zaznamenávané boli ročné 
priemerné denné profilové intenzity (počet vozidiel za 24 hodín) vyhodnotené 
ako celkové zaťaženie križovatky za 24 hodín všetkých vozidiel za týždeň. 
Sledované boli najfrekventovanejšie križovatky v meste Nitra: križovatka 
Štefánikova trieda – Štúrova ulica (obr. 2), križovatka Trieda A. Hlinku – 
Akademická ulica – ulica Slančíkovej Timravy (obr. 5), križovatka 
Zlatomoravecká cesta – Levická cesta – Trieda A. Hlinku (obr. 1) v týždni od 
piatku do štvrtka (29. 2. – 6. 3. 2008) v marci a v týždni od pondelka do nedele 
(1. 12. – 7. 12. 2008) v decembri. 

 

 

Obr. 1: Križovatka na Levickej ceste – 

Zlatomoraveckej ceste – Trieda 

A. Hlinku (NEMČEKOVÁ 2009) 

 

Obr. 2: Križovatka v centre mesta na 

Štefánikovej triede (pohľad 
z terasy obchodného domu 
Tesco), (NEMČEKOVÁ 2009 

 
Na križovatke Štefánikova trieda – Štúrova ulica bolo v mesiaci marec 

v sledovanom týždni zaznamenaných spolu 289 620 vozidiel (tab. 1). Najviac 
vozidiel prešlo križovatkou v piatok (48 164), čo súviselo s blížiacim sa 
víkendom, ako aj s tranzitom vozidiel cez mesto na miesto cieľovej jazdy 
(osobnej aj nákladnej) v intraviláne aj mimo neho. Najmenej vozidiel podľa 
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očakávania prešlo križovatkou v nedeľu (24 488), čo súvisí s celkovým útlmom 
dopravy cez centrum mesta v tento deň. Nárast dopravy nastáva opäť po 
víkende v pondelok (47 275) a v strede týždňa v stredu (47 808). V utorok a vo 
štvrtok klesá intenzita dopravy s útlmom na dni víkendu. V mesiaci december 
prešlo touto križovatkou spolu 329 176 vozidiel. Aj v tomto mesiaci bolo najviac 
vozidiel zaznamenaných v piatok (55 509) a najmenej v nedeľu (30 405). 
V tomto období však rozdiely v intenzite dopravy počas pracovných dní neboli 
také výrazné ako v mesiaci marec. Dni s najvyššou intenzitou boli streda 
a štvrtok (okolo 51 tisíc vozidiel), po nich nasleduje pondelok a utorok. 

 
Tab. 1:  Celkové zaťaženie križovatky Štefánikova trieda – Štúrova ulica v mesiacoch 

marec a december 2008 

Deň Dátum Počet vozidiel Deň Dátum Počet vozidiel 

piatok  29. 2. 2008 48 164 pondelok 1. 12. 2008 50 391 

sobota 1. 3. 2008 32 841 utorok 2. 12. 2008 49 328 

nedeľa 2. 3. 2008 24 488 streda 3. 12. 2008 51 745 

pondelok 3. 3. 2008 47 275 štvrtok  4. 12. 2008 51 330 

utorok 4. 3. 2008 45 518 piatok  5. 12. 2008 55 509 

streda 5. 3. 2008 47 808 sobota 6. 12. 2008 40 468 

štvrtok  6. 3. 2008 43 526 nedeľa 7. 12. 2008 30 405 

Spolu 289 620 Spolu 329 176 

(Vypracovala: Nemčeková (2009) podľa údajov Okresného dopravného inšpektorátu 
v Nitre) 

 

Na križovatke Trieda A. Hlinku – Akademická ulica – ulica Slančíkovej 
Timravy (tab.  2) bolo v tom istom týždni v mesiaci marec (29. 2. – 6. 3. 2008) 
zaznamenaných spolu 229 366 vozidiel a v decembri (1. – 7. 12. 2008) spolu 
329 176 vozidiel.  Aj touto križovatkou prešlo najviac vozidiel v piatok (marec – 
39 565, december 45 776) a najmenej v nedeľu (marec – 22 276, december – 
26 263). Dni s intenzívnou dopravou boli streda a štvrtok, potom utorok 
a pondelok. Zaťaženosť tejto križovatky v týždni môže súvisieť so zásobovaním 
a návštevnosťou obchodných centier, ktoré sa nachádzajú na Chrenovej 
(Progres, Centro Nitra, Lipa, Lidl, ďalej po Tr. A. Hlinku je komplex obchodov za 
atletickým štadiónom – Max, Baumax atď.). 

Na križovatke Zlatomoravecká cesta – Levická cesta – Trieda A. Hlinku (tab. 
3) sa v rovnakom období v oboch mesiacoch merania intenzity dopravy situácia 
zopakovala. V mesiaci marec prešlo križovatkou spolu 244 789 vozidiel, 
v decembri 279 375. Najviac vozidiel v piatok (marec – 42 428, december – 
47 490) a najmenej v nedeľu (marec – 24 465, december – 30 276). V týždni 
boli dni s intenzívnou dopravou streda a štvrtok (okolo 38 tisíc vozidiel), 
nasleduje  pondelok a utorok (cca 36 tisíc vozidiel). Aj v mesiaci december 
narastala intenzita dopravy postupne smerom od pondelka do štvrtka. 
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Tab. 2:  Celkové zaťaženie križovatky Trieda A. Hlinku – Akademická ulica – ulica 

Slančíkovej Timravy v mesiacoch marec a december 2008 

Deň Dátum Počet vozidiel Deň Dátum Počet vozidiel 

piatok  29.2.2008 39 565 pondelok 1.12.2008 42 245 

sobota 1.3.2008 27 430 utorok 2.12.2008 41 428 

nedeľa 2.3.2008 22 276 streda 3.12.2008 43 108 

pondelok 3.3.2008 33 679 štvrtok 4.12.2008 43 679 

utorok 4.3.2008 34 261 piatok 5.12.2008 45 776 

streda 5.3.2008 36 129 sobota 6.12.2008 36 032 

štvrtok  6.3.2008 36 026 nedeľa 7.12.2008 26 263 

Spolu 229 366 Spolu 278 531 

(Vypracovala: Nemčeková (2009) podľa údajov Okresného dopravného inšpektorátu 
v Nitre) 

 
Tab. 3:  Celkové zaťaženie križovatky Zlatomoravecká cesta – Levická cesta – Trieda A. 

Hlinku v mesiacoch marec a december 2008 

Deň Dátum Počet vozidiel Deň Dátum Počet vozidiel 

nedeľa 2. 3. 2008 24 465 pondelok 1. 12. 2008 36 234 

pondelok 3. 3. 2008 36 606 utorok 2. 12. 2008 41 187 

utorok 4. 3. 2008 36 039 streda 3. 12. 2008 43 324 

streda 5. 3. 2008 38 030 štvrtok 4. 12. 2008 44 149 

štvrtok 6. 3. 2008 38 240 piatok 5. 12. 2008 47 490 

piatok 7. 3. 2008 42 428 sobota 6. 12. 2008 36 715 

sobota 8. 3. 2008 28 981 nedeľa 7. 12 .2008 30 276 

Spolu 244 789 Spolu 279 375 

(Vypracovala: Nemčeková (2009) podľa údajov Okresného dopravného inšpektorátu 
v Nitre) 

 

Zo sledovaných križovatiek je najvyťaženejšou križovatka Zlatomoravecká 
cesta – Levická cesta – Trieda A. Hlinku, s výnimkou mesiaca december, kedy 
bola najvyťaženejšia križovatka v centre (Štefánikova trieda – Štúrova ulica) 
(obr. 2). Situácia, ktorá sa týka intenzity dopravy na križovatkách počas týždňa  
bola rovnaká aj vzhľadom na prepojenosť križovatiek v jednom smere (od 
centra mesta po Zlatomoraveckú cestu) a v prípade križovatky smerom na Zlaté 
Moravce tiež na jej napojenie na cesty I. triedy v smere na Levice (I/51), na 
Prievidzu (I/64) a na Banskú Bystricu (I/65). Dominantné postavenie na tejto 
križovatke má najmä nákladná doprava. 

V rámci vlastného prieskumu boli realizované sčítania vozidiel v mesiacoch 
marec a december 2008 počas týždenných dopravných špičiek na rovnakých 
križovatkách (tab. 4). Čas a miesto bolo vopred konzultované s pracovníkom 
ODI v Nitre, aby sčítanie prebehlo v rovnakom týždni. V mesiaci marec bolo 
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najviac vozidiel zaznamenaných na križovatke na Zlatomoraveckej ceste 
v smere na Vašinovu ulicu (na Zobor) v nedeľu v čase od 16:10 do 17:10 hod., 
čo súvisí s koncom víkendu a návratom obyvateľov domov (celkovo 886 
vozidiel). 

 

 

Obr. 3:  Zaťaženie sledovaných križovatiek v meste Nitre v mesiacoch marec 

a december v roku 2008 (Vypracovala: Nemčeková (2013) podľa údajov 
Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre) 

 
Tab. 4:  Intenzita dopravy na vybraných križovatkách v meste Nitra v mesiacoch marec 

a december v roku 2008 

     Križovatka Smer Dátum Čas (hod.) 
Počet 
vozidiel 

Zlatomoravecká cesta – 
Levická cesta – Trieda A. 
Hlinku 

od Zlatých 
Moraviec na 
Zobor 

nedeľa 2.3.2008 16:10 - 17:10 886 

pondelok 1.12.2008 6:30 - 7:30 924 

Zlatomoravecká cesta – 
Levická cesta – Trieda A. 
Hlinku 

od Levíc 
utorok 4.3.2008 7:20 - 8:20 505 

utorok 2.12.2008 7:20 - 8:20 560 

Štefánikova trieda – 
Štúrova ulica 

od centra 
k hypermarketu 
Tesco 

streda 5.3.2008 6:30 - 7:30 370 

streda 3.12.2008 6:30 - 7:30 379 

Štefánikova trieda – 
Štúrova ulica 

od Nových 
Zámkov 

streda 5.3.2008 15:10 - 16:10 234 

streda 3.12.2008 15:30 - 16:30 315 

Trieda A. Hlinku – 
Akademická ulica -ulica 
Slančíkovej Timravy 

od výstaviska 
AX 

štvrtok 6.3.2008 16:20 - 17:20 80 

štvrtok 4.12.2008 15:10 - 16:10 125 

Trieda A. Hlinku – 
Akademická ulica – ulica 
Slančíkovej Timravy 

od obchodného 
domu Tesco 

štvrtok 6.3.2008 14:50 - 15:50 632 

piatok 5.12.2008 15:00 - 16:00 1 112 

(Vypracovala: Nemčeková 2009) 
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Druhou križovatkou s najvyšším počtom vozidiel v čase od 14:50 do 15:50 
hod. bola križovatka Tr. A. Hlinku – Akademická ulica – ulica Slančíkovej 
Timravy v smere od obchodného domu Tesco (spolu 632 vozidiel). Smerom od 
Levíc bolo na križovatke Zlatomoravecká cesta – Levická cesta – Trieda A. 
Hlinku zaznamenaných spolu 505 vozidiel v čase rannej špičky od 7:20 do 8:20 
hod. V smere zo Štefánikovej triedy na Štúrovu ulicu od centra k hypermarketu 
Tesco prešlo v čase od 6:30 do 7:30 hod. spolu 370 vozidiel. Na rovnakej 
križovatke, ale v smere od Nových Zámkov, prešlo v čase od 15:10 do 16:10 
hod. spolu 234 vozidiel. Najmenej vozidiel prešlo križovatkou Tr. A. Hlinku – 
Akademická ulica – ulica Slančíkovej Timravy smerom od výstaviska 
Agrokomplex v čase od 16:20 do 17:20 hod. (obr. 4). 

 

 

Obr. 4:  Zaťaženie sledovaných križovatiek v meste Nitre v mesiacoch marec 

a december v roku 2008 (Vypracovala: Nemčeková 2013) 

 

V mesiaci december (tab. 4) bola križovatka Tr. A. Hlinku – Akademická 
ulica – ulica Slančíkovej Timravy križovatkou s najvyššou intenzitou počas 
dopravnej špičky v smere od obchodného domu Tesco (od centra). V čase od 
15:00 do 16:00 hod. (v piatok) ňou prešlo celkovo 1 112 vozidiel. Veľký počet 
vozidiel (celkom 924) bol zaznamenaný aj na križovatke Zlatomoravecká cesta 
– Levická cesta – Tr. A. Hlinku (obr. 1) smerom od Zlatých Moraviec na Zobor 
v čase od 6:30 do 7:30 hod. v pondelok. Na tej istej križovatke, ale v smere od 
Levíc prešlo v utorok v čase od 7:20 do 8:20 hod. celkovo 560 vozidiel. 
Križovatkou Štefánikova trieda – Štúrova ulica (obr. 2) prešlo v stredu od 6:30 
do 7.30 hod. v smere od centra k hypermarketu Tesco celkovo 379 vozidiel. Na 
tej istej križovatke, ale v smere od Nových Zámkov, prešlo v stredu v čase od 
15:30 do 16:30 hod. celkovo 315 vozidiel. Najmenej vozidiel (celkovo 125) 
prešlo križovatkou na Tr. A. Hlinku – Akademická ulica – ulica Slančíkovej 
Timravy (obr. 5) v smere od výstaviska Agrokomplex vo štvrtok v čase od 15:10 
do 16:10 hod. 
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Obr. 5:  Križovatka na Triede A. Hlinku – Akademickej  ulici – ulici Slančíkovej Timravy 

pri nákupnom centre CENTRO Nitra 

 

Všetky merania intenzity dopravy v mesiacoch marec a december potvrdili 
zaťaženosť hlavných cestných ťahov v meste Nitra. Počet prechádzajúcich 
vozidiel v sledovanom období cez mesto je skutočne alarmujúci. Nie je preto 
vôbec prekvapivé, že typickým javom v našom meste sú dopravné zápchy 
a s tým spojené ďalšie negatívne javy prejavujúce sa na zložkách životného 
prostredia, najmä na ovzduší a zničené komunikácie nielen v meste, ale v 
celom okrese. Efektívne je riešenie dopravnej situácie odklonením dopravy 
(najmä tranzitnej nákladnej) z centra cez južný obchvat, na ktorého realizáciu 
obyvatelia mesta tak dlho čakali. 

 

Merania  intenzity dopravy v meste Nitra v roku 2010 

Z výsledkov sčítania intenzity dopravy, ktoré v rokoch 2005 a 2010 
realizovala Slovenská správa ciest vyplýva, že na Triede A. Hlinku došlo 
k nárastu intenzity dopravy až o 40,20 %. Markantný nárast intenzity dopravy 
bol zaznamenaný aj na ceste I/64 v úseku medzi rýchlostnou cestou a 
priemyselným parkom. Oproti roku 2005 došlo k nárastu intenzity dopravy o 
280,48 %. Najmenší nárast zaznamenal úsek na Štefánikovej triede, kde 
porovnaním rokov 2005 a  2010 došlo k  nárastu 9,24 % (tab. 5). 

 
Tab. 5:   Výsledky sčítania intenzity dopravy v roku 2010 a porovnanie so stavom v roku 

2005 

Cesta Úsek Rok Nákladné Osobné Motocykle Spolu 

I/51 Chrenovská 

2005 5 544 22 397 56 27 997 

2010 6 792 30 331 73 37 196 

Rozdiel 22,51 % 35,42 % 30,36 % 32,86 % 

I/51 Levická cesta 

2005 3 020 13 556 25 16 601 

2010 3 880 17 199 34 21 113 

Rozdiel 28,48 % 26,87 % 36,00 % 27,18 % 
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Cesta Úsek Rok Nákladné Osobné Motocykle Spolu 

I/64 
Trieda A. 
Hlinku 

2005 3 470 20 140 42 23 652 

2010 4 402 28 711 48 33 161 

Rozdiel 26,86 % 42,56 % 14,29 % 40,20 % 

I/64 Šindolka 

2005 1 687 8 182 25 9 894 

2010 5 911 31 677 64 37 652 

Rozdiel 258,68 % 287,15 % 156,00 % 280,48 % 

I/64 
Štefánikova 
trieda 

2005 3 394 25 699 42 29 135 

2010 5 743 26 041 44 31 828 

Rozdiel 69,21 % 1,33 % 4,76 % 9,24 % 

I/64 
Novozámocká 
cesta 

2005 3 049 19 622 58 22 729 

2010 5 120 20 609 62 25 791 

Rozdiel 67,92 % 5,03 % 6,90 % 13,47 % 

II/562 Cabajská cesta 

2005 1 407 6 960 27 8 394 

2010 1 554 9 987 22 11 563 

Rozdiel 10,45 % 43,49 % -18,52% 37,75 % 

(Zdroj: http://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/scitanie/nr_scitanie_2010.pdf) 

 

 

 

Obr. 6:  Intenzita dopravy vo vybraných križovatkách v meste Nitra v rokoch 2005 

a 2010 (Zdroj: http://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/scitanie/ 
nr_scitanie _2010.pdf) 
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Merania intenzity cestnej dopravy v meste Nitra v roku 2011 

V roku 2011 sme realizovali ďalšie vlastné merania intenzity cestnej dopravy 

v meste Nitra. V dňoch 28. 3. – 1. 4. 2011 sme zisťovali frekventovanosť 

automobilov (vozidiel do 3,5 t) v meste Nitra na piatich meracích lokalitách 

v dvoch časových intervaloch, t.j. v raňajšom (7:00 – 8:00 hod.) 

a poobedňajšom intervale (15:00 – 16:00 hod). Meranie sme uskutočňovali na 

piatich lokalitách. Okrem počtu automobilov sme sledovali aj počet 

prepravovaných osôb v automobiloch (tab. 6). 
 
Tab. 6:  Výsledky merania frekventovanosti vozidiel do 3,5 ton na vybraných meracích 

lokalitách v meste Nitra v týždni 28.3. – 1.4.2011 v roku 2011 

L
o

k
a

li
ta

 

Smer 
trasy 

Meracia 
lokalita 

D
á
tu

m
 

Č
a
s

 m
e

ra
-n

ia
 

(h
o

d
.)

 

Počet osôb v automobile 

S
p

o
lu

 

Podiel počtu automobilov s 
počtom osôb z celkového počtu 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Bratislava – 
Banská 
Bystrica 

Chrenovská 
ulica (pri 
zvukovej  
bariére) 2

8
.3

.2
0

1
1
 

7
:0

0
 -

 

8
:0

0
 726 600 80 102 20 4 

1
 5

3
2
 

47,39 39,16 5,22 6,66 1,31 0,26 

Banská 
Bystrica – 
Bratislava 1

5
:0

0
 -

 

1
6

:0
0
 697 631 51 59 7 1 

1
 4

4
6
 

48,20 43,64 3,53 4,08 0,48 0,07 

2. 

Nitra – Zlaté 
Moravce Zlatomoravecká 

cesta (Čerpacia 
stanica ITT) 

2
9

.3
.2

0
1

1
 

7
:0

0
 -

 

8
:0

0
 834 712 93 118 31 3 

1
 7

9
1
 

46,57 39,75 5,19 6,59 1,73 0,17 

Zlaté Moravce 
– Nitra 

1
5

:0
0

 -
 

1
6

:0
0
 847 720 89 125 20 0 

1
 8

0
1
 

47,03 39,98 4,94 6,94 1,11 0,00 

3. 

Bratislava – 
Nitra 

Bratislavská 
ulica, autobazár 
AG Auto-Group, 
spol. s r.o. 3

0
.3

.2
0

1
1
 

7
:0

0
 -

 

8
:0

0
 684 493 101 59 20 0 

1
 3

5
7
 

50,41 36,33 7,44 4,35 1,47 0,00 

Nitra – 
Bratislava 

1
5

:0
0

 -
 

1
6

:0
0
 652 510 141 33 17 2 

1
 3

5
5
 

48,12 37,64 10,40 2,44 1,25 0,15 

4. 

Nitra – Nové 
Zámky 

Novozámocká 
ulica (Farby – 
Laky L&Š, spol. 
s r.o.) 3

1
.3

.2
0

1
1
 

7
:0

0
 -

 

8
:0

0
 672 496 98 124 18 1 

1
 4

0
9
 

47,69 35,20 6,96 8,80 1,28 0,07 

Nové Zámky – 
Nitra 

1
5

:0
0

 -
 

1
6

:0
0
 681 507 85 117 11 0 

1
 4

0
1
 

48,61 36,19 6,07 8,35 0,78 0,00 

5. 

Nitra – Vráble 

Levická cesta 
(areál S.T.S.) 

1
.4

.2
0
1

1
 

7
:0

0
 -

 

8
:0

0
 536 320 107 36 0 0 

9
9

9
 

53,65 32,03 10,71 3,61 0,00 0,00 

Vráble – Nitra 1
5

:0
0

 -
 

1
6

:0
0
 549 337 97 48 5 3 

1
 0

3
9
 

52,84 32,44 9,33 4,62 0,48 0,29 

(Vypracovala: Nemčeková 2009) 
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 Z nameraných údajov vyplýva, že počas 10-tich hodín merania 

frekventovanosti automobilov (vozidiel do 3,5 t) v dňoch 28.3. – 1. 4.2011 ich 

prešlo meracími lokalitami spolu 14 130. Najviac vozidiel (1 801) prešlo 

v hodinovom intervale od 15:00 do 16:00 hod. v smere trasy Zlaté Moravce – 

Nitra, naopak najmenej vozidiel (999) prešlo v hodinovom intervale od 7:00 do 

8:00 hod. v smere trasy Nitra – Vráble. Vyššia frekventovanosť automobilov 

v ranom časovom intervale, t.j. od 7:00 do 8:00 hod. (v porovnaní s 

poobedňajším časovým intervalom) bola nameraná v smeroch: Bratislava – 

Banská Bystrica (o 86 automobilov), Bratislava – Nitra (o 2 automobily) a Nitra – 

Nové Zámky (o 8 automobilov). Naopak, vyššia frekventovanosť automobilov 

v poobedňajšom časovom intervale, t. j. od 15:00 do 16:00 hod. (v porovnaní 

s raňajším časovým intervalom) bola nameraná v smeroch: Zlaté Moravce – 

Nitra (o 10 automobilov) a Vráble – Nitra (o 40 automobilov) (tab. 6). 

Z hľadiska počtu osôb v automobiloch môžeme konštatovať, že najväčší 

podiel počtu automobilov z ich celkového počtu pripadal na automobily, ktoré 

boli obsadené iba 1 osobou. Takýchto vozidiel bolo v každej meracej lokalite 

približne polovica. Z celkového počtu automobilov (14 130), ktoré prešli 

meracími lokalitami počas 10-tich hodín monitoringu, môžeme zhrnúť 

nasledovné: 6 878 vozidiel bolo z hľadiska obsadenosti s 1 osobou (48,68 %), 

5 326 s 2 osobami (37,69 %), 942 s 3 osobami (6,67 %), 821 so 4 osobami 

(5,81 %), 149 s 5 osobami (1,05 %) a 14 so 6 osobami (0,10 %) (tab. 6, obr. 7). 

 

Vplyv cestnej dopravy na kvalitu ovzdušia v meste Nitra 

Územie mesta Nitra bolo zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia na 

základe modelovania. Automatická monitorovacia stanica (AMS) kvality 

ovzdušia bola uvedená do prevádzky v marci v roku 2003. Bola nainštalovaná 

z finančnej pomoci Danish Environmental Protection Agency. Po rokovaniach 

medzi Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave a Mestským 

úradom v Nitre bola meracia stanica imisií umiestnená na frekventovanej 

križovatke ulíc Štefánikova trieda – Štúrova ulica. Táto križovatka predstavovala 

v danom roku strategický dopravný uzol mesta (Bratislava – Banská Bystrica 

a Nové Zámky – Prievidza) a bola celodenne nadpriemerne zaťažovaná 

dopravnými vplyvmi. 

Kvalita ovzdušia v Nitre sa zhoršuje vždy v zimných mesiacoch (od 

novembra do marca). Zvyšuje sa CO, SO2, NOx a tuhé mikročastice PM10. 

Spôsobuje to posýpanie ciest. Látky z posypových materiálov sa premávkou 

dostávajú do ovzdušia. Kvalitu ovzdušia zlepšil dokončený obchvat mesta. 

V meste Nitra bola vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia pre 

znečisťujúcu látku PM10 Stanica  AMS v Janíkovciach (od roku 2008), je určená 

na meranie pozadia, vznikajúce rozptýlením emisií v meste. V roku 2009 tu bol 

prekročený limit koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok PM10 v ovzduší 27 

krát, čo bolo ešte v norme, ale v roku 2010 to už bolo 50 krát. Zdrojom 

znečisťovania ovzdušia v meste Nitra je len niekoľko veľkých a stredných 
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stacionárnych zdrojov PM10 a najmä mobilné zdroje – cestná doprava (výfukové 

emisie, zvlášť dieselové motory a abrázie – oter pneumatík, brzdových 

a spojkových obložení a vozovky) (KOLEKTÍV 2009).  

 

 

 

Obr. 7:  Frekventovanosť vozidiel do 3,5 ton na vybraných meracích lokalitách v meste 

Nitra v týždni 28. 3. – 1. 4. 2011 v roku 2011 

 

ZÁVER 

V  mesiacoch marec a december v roku 2008 sa uskutočnilo  na vybraných 

sčítacích stanovištiach v meste Nitra sčítanie vozidiel pomocou automatických 

sčítačov podľa metodiky Celoštátneho sčítania dopravy. Z meraní vyplýva, že 

počas týždňa prešlo mestom od centra (Tesco) po Zlatomoraveckú cestu 

v mesiaci marec 763 775 vozidiel a v mesiaci december dokonca 887 082 

vozidiel.  
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Nemalý podiel na týchto počtoch mala aj tranzitná nákladná doprava, ktorá bola 

v tomto období vedená cez centrum mesta. 

Zo sledovaných križovatiek bola najvyťaženejšou križovatka Zlatomoravecká 

cesta – Levická cesta – Trieda A. Hlinku, s výnimkou mesiaca december, kedy 

bola najvyťaženejšia križovatka v centre (Štefánikova trieda – Štúrova ulica).   

Počas merania intenzity dopravy v meste boli sčítané vozidlá v dopravnej 

špičke vo zvolených hodinových intervaloch v týždni od piatku do štvrtka (29. 2. 

– 6. 3. 2008) a v mesiaci december v týždni od pondelka do nedele (1. 12. – 

7.12.2008) spolu s pracovníkmi ODI v Nitre na rovnakých križovatkách. 

V mesiaci marec bolo najviac vozidiel zaznamenaných na križovatke na 

Zlatomoraveckej ceste v smere na Vašinovu ulicu na Zobor. Veľmi 

frekventovanou je aj križovatka Tr. A. Hlinku – Akademická ulica – ulica 

Slančíkovej Timravy. V mesiaci december v roku 2008 bola križovatka Trieda A. 

Hlinku – Akademická ulica – ulica Slančíkovej Timravy križovatkou s najvyššou 

intenzitou počas dopravnej špičky v smere od obchodného domu Tesco (od 

centra). 

 Meranie frekventovanosti automobilov (vozidiel do 3,5 t) sme realizovali aj 

v dňoch 28.3. - 1.4.2011, a to na piatich meracích lokalitách v meste Nitra 

v dvoch časových intervaloch, t.j. v raňajšom (7:00 - 8:00 hod.) a poobedňajšom 

intervale (15:00 - 16:00 hod). Celkový počet automobilov, ktoré prešli meracími 

lokalitami počas 10-tich hodín monitoringu bolo 14 130. Vyššia frekventovanosť 

automobilov v ranom časovom intervale bola nameraná v smeroch: Bratislava - 

Banská Bystrica, Bratislava – Nitra a Nitra – Nové Zámky, zatiaľ čo 

v poobedňajšom časovom intervale bola nameraná v smeroch: Zlaté Moravce - 

Nitra a Vráble - Nitra. V rámci tohto monitoringu sme sledovali aj počet osôb 

v automobiloch. Z výsledkov vyplýva, že najväčší podiel počtu automobilov z ich 

celkového počtu pripadal na automobily, ktoré boli obsadené iba 1 osobou. 

Takýchto vozidiel bolo v každej meracej lokalite približne polovica. 

Všetky merania intenzity dopravy (vrátane vlastných meraní) v rokoch 2008, 

2010 a 2011 potvrdili nadmernú zaťaženosť hlavných cestných ťahov v meste 

Nitra. K najvyťaženejším úsekom dopravného systému mesta patria: 

Chrenovská cesta, Zlatomoravecká cesta, Levická cesta, Trieda A. Hlinku, časť 

Štúrovej ulice, Štefánikova trieda a Napervillská. K stredne zaťaženým cestám 

patrí Novozámocká cesta a Cabajská cesta. Každodenným javom sú dopravné 

zápchy v čase dopravných špičiek a s tým spojené ďalšie negatívne javy 

prejavujúce sa na zložkách životného prostredia, najmä na ovzduší. 

Nadmernou záťažou trpia aj komunikácie v meste. Efektívne riešenie dopravnej 

situácie súvisí s odklonením dopravy (najmä tranzitnej nákladnej) z centra 

mesta. K vyriešeniu tohto problému určite dopomohla výstavba rýchlostnej 

komunikácie R1, na ktorú obyvatelia mesta dlho čakali. 

Riešenie dopravnej situácie nie je dôležité len vzhľadom na zabezpečenie jej 

plynulosti a odbúrania stresu u vodičov, ale hlavne kvôli zlepšeniu kvality 

mestského prostredia. Nitra nie je jediné mesto, ktoré trpí zvýšenými 
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koncentráciami škodlivín z výfukových plynov. Podľa štúdie Európskeho centra 

kvality vzduchu až 70 % európskych miest vykazuje minimálne raz do roka 

výskyt tzv. zimného smogu, ktorý je charakterizovaný zvýšenými 

koncentráciami tuhých častíc, SO2 a NO2. Navyše vo všetkých krajinách EÚ sa 

vyskytuje tzv. letný smog, pri ktorom koncentrácie prízemného ozónu 

prekračujú limity ochrany zdravia (http://www.ovzdusie.wz.cz). 

Územie mesta Nitra bolo zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia, 

najmä z hľadiska prekračovania povolenej limitnej hodnoty tuhých 

znečisťujúcich látok (PM10). Podľa Kolektívu (2009) je potrebné v oblasti 

riadenia kvality ovzdušia pre mesto Nitra sústrediť opatrenia na zlepšenie 

kvality ovzdušia aj do oblasti dopravy. 
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