
Optimálne rozmiestnenie komponentov
mýtnych systémov

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Katedra logistiky a výrobných systémov

Ing. Michal BALOG, CSc.
Ing. Martin STRAKA, PhD.



Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov

ÚLOHA:

Definovať miesta, pozície umiestnenia snímačov
mýtnych systémov pre spoplatnenie diaľnic,
rýchlostných ciest a ciest 1. triedy pre autá
s nosnosťou nad 3500 kg.
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ZÁKLADNÁ IDEA:

Definované miesta pre umiestnenie snímačov
mýtnych systémov optimalizovať tak, aby bola
dosiahnutá maximálna efektívnosť systému pri
optimalizácii (minimalizácii) počtu monitorovacích
zariadení (optimalizácia, minimalizácia nákladov).
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I. FÁZA - DEFINOVANIE KRITÉRIÍ PRE POTREBY
ALOKÁCIE:

- intenzita cestnej dopravy,
- intenzita nehodovosti,
- typ a štruktúra ciest.



INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY SR:
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ZÓNOVÉ ZNÁZORNENIE INTENZITY CESTNEJ
DOPRAVY SR:
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INTENZITA NEHODOVOSTI SR:
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ŠTRUKTÚRA CESTNEJ SIETE SR:
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DÔVODY PRE VYLÚČENIE VNÚTORNEJ CESTNEJ
SIETE MIEST ZO SPOPLATŇOVANIA:

� štruktúra cestnej siete v rámci miest je členitá,
� zachovanie, resp. podpora vnútorného chodu,

rozvoja miest,
� odstránenie špekulatívneho obchádzania

spoplatnených úsekov.
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MAPA BRATISLAVSKÉHO KRAJA S DEFINOVANÝMI
DOPRAVNÝMI UZLAMI:
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MAPA BRATISLAVY S DEFINOVANÝMI DOPRAVNÝMI
UZLAMI:
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SNÍMKY MOŽNÝCH UMIESTNENÍ MONITOROVACÍCH
ZARIADENÍ (Bratislava - Trnava):

Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov



SNÍMKY MOŽNÝCH UMIESTNENÍ MONITOROVACÍCH
ZARIADENÍ (Bratislava - Kúty):
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SNÍMKY MOŽNÝCH UMIESTNENÍ MONITOROVACÍCH
ZARIADENÍ (Bratislava - Senec):
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SNÍMKY MOŽNÝCH UMIESTNENÍ MONITOROVACÍCH
ZARIADENÍ (Bratislava – Dunajská Streda):

Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov



KRIŽOVATKY ROZLIČNÝCH TYPOV

Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov



KRIŽOVATKY ROZLIČNÝCH TYPOV

Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov



KRIŽOVATKY ROZLIČNÝCH TYPOV

Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov



KRIŽOVATKY ROZLIČNÝCH TYPOV

Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov



ID 22

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ

ÚSTAV RIADENIA VÝROBNÝCH PROCESOV
KATEDRA LOGISTIKY A VÝROBNÝCH SYSTÉMOV

 „OPTIMÁLNE ROZMIESTNENIE KOMPONENTOV
MÝTNYCH SYSTÉMOV“

Bratislava, september 2006 Ing. Michal Balog, CSc.,
         Ing. Martin Straka, PhD.



                     Technická univerzita v Košiciach

                     „Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov“

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,
Katedra logistiky a výrobných systémov, Park Komenského 14,  040 01 Košice

OBSAH           strana
Úvod _____________________________________________________________________1
1. METODOLÓGIA RIEŠENIA________________________________________________3

1.1. Alokácia  a multikriteriálne rozhodovanie ___________________________________3
1.1.1. Alokácia pomocou priamych metód multikriteriálneho rozhodovania __________3

1.2. Prognózovanie - Metóda harmonických váh _________________________________5
2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU___________________________________________7

2.1. Dôvody zavedenia cestného monitoringu a automatizovaného zberu dát ___________7
2.2. Analýza štruktúry súčasnej diaľničnej a cestnej siete __________________________7
2.3. Postup pri alokácii kontrolných stanovíšť __________________________________11
2.4. Definovanie kritérií dôležitých pre alokáciu kontrolných stanovíšť ______________12

2.4.1. Intenzita dopravy ako kritérium_______________________________________12
2.5. Vyhodnotenie kritérií pre potreby riešenia__________________________________17

3. Vytypovanie bodov vhodných pre alokáciu monitorovacích zariadení pre Bratislavu
a Bratislavský kraj __________________________________________________________19
4. Analýza miest z pohľadu vjazdov a výjazdov, definovanie pozícií pre alokáciu
monitorovacích zariadení_____________________________________________________20

4.1. Dopravné uzly mesta Bratislavy__________________________________________20
4.1.1. Pozícia monitorovacieho zariadenia „Pri Mlyne - 1“ ______________________21
4.1.2. Pozícia monitorovacích zariadení „Lamač – 2 a 3“________________________22
4.1.3. Pozícia monitorovacieho zariadenia „Ivanka pri Dunaji – 4“ ________________23
4.1.4. Pozícia monitorovacieho zariadenia „Rovinka – 5“ _______________________24

4.2. Pozícia monitorovacích zariadení „Dunajská Lužná – 6“ ______________________25
4.3. Pozícia monitorovacích zariadení „Stupava – 7“ _____________________________25
4.4. Pozícia monitorovacích zariadení „Lozorno – 8“_____________________________26
4.5. Pozícia monitorovacieho zariadenia „Plavecký Štvrtok – 9“ ____________________26
4.6. Pozícia monitorovacích zariadení „Malacky – 10“ ___________________________27
3.7. Pozícia monitorovacích zariadení „Veľké Leváre – 11“ _______________________27
4.8. Pozícia monitorovacích zariadení „Bernolákovo – 12“ ________________________28
4.9. Pozícia monitorovacích zariadení „Veľký Biel – 13“ _________________________28
4.10. Pozícia monitorovacích zariadení „Senec – 14, 15“__________________________29
4.11. Pozícia monitorovacích zariadení „Blatné – 16“ ____________________________30
4.12. Pozícia monitorovacích zariadení „Kaplna – 17“____________________________30

5. Záver __________________________________________________________________31
Literatúra _________________________________________________________________31
Zoznam skratiek____________________________________________________________31
Zoznam obrázkov __________________________________________________________32
Zoznam tabuliek ___________________________________________________________33
Zoznam grafov_____________________________________________________________33
Legenda __________________________________________________________________33



                     Technická univerzita v Košiciach

                     „Optimálne rozmiestnenie komponentov mýtnych systémov“

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,
Katedra logistiky a výrobných systémov, Park Komenského 14,  040 01 Košice

1

Úvod

Keďže každým rokom stúpa počet dopravných prostriedkov na cestách SR
v kontinuite s cestami Európskej únie (EU), z toho vyplýva aj zvýšená potreba zaistenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy. Možným riešením danej situácie je vybudovanie
kvalitnej štruktúry monitorovacích prostriedkov a ich vhodná alokácia a zakomponovanie do
štruktúry dopravnej siete.

Štruktúra cestnej siete, jej kvalitatívne parametre, zjazdnosť a intenzita zaťaženia sa
mení každým ročným obdobím a rovnako aj postupom rokov užívania. Tieto aspekty majú
zásadný vplyv na vývoj zaťaženia cestnej siete, čo následne ovplyvňuje potrebu alokácie
a postupnosť budovania  monitorovacích zariadení dopravných prostriedkov.

Zabezpečenie automatizovaného zberu dát je závislé na vybudovaní monitorovacích
stanovíšť pozdĺž cestných komunikácií. Keďže v súčasnosti je problematické a aj finančne
náročné automatizovať zber dát na všetkých úsekoch cestných komunikácií Slovenska, preto
je potrebné definovať monitorovacie miesta na základe stanovených parametrov, pričom ako
prvý sa ponúka v miestach,  kde je cestná sieť vyťažená najviac. Definovanie takýchto miest
pre alokáciu monitorovacích zariadení je kľúčové a závislé na konkrétnej intenzite cestnej
dopravy v jednotlivých cestných úsekoch. Intenzita cestnej dopravy, ako vyvíjajúce sa
kľúčové kritérium pre alokáciu monitorovacích zariadení, zabezpečí aj do budúcna ich
postupné budovanie a bude rozhodujúcim kritériom pri určovaní nových stanovíšť.

Presná štatistika o intenzite cestnej dopravy a jej ďalší vývoj, na území Slovenskej
republiky, je popísaná v správe „Alokácia kontrolných stanovíšť IDS“. Celkový postup pri
presnom definovaní miest kontrolných stanovíšť na cestnej sieti Slovenskej republiky je
závislý od množstva faktorov. Definovanie a správny výber týchto kľúčových kritérií je
prvoradý z hľadiska riešenia alokácie kontrolných stanovíšť.

Pri definovaní týchto kritérií, ako jednej z dôležitých častí úlohy, bolo potrebné zistiť
reálne možnosti a dostupnosť  týchto dát. Definovanie kritérií, ktoré nie je možné adekvátne
pokryť, naplniť informáciami, nemá reálne využitie pre riešený problém a napriek ich možnej
dôležitosti by ich využitie zostalo len v rovine „sci-fi“. Z dostupných zdrojov bolo zistené, že
je možné stanoviť kritériá, ktoré majú zásadný vplyv na alokáciu kontrolných stanovíšť
a zároveň sú aj reálne  dostupné pre potreby riešenej úlohy.

Nie menej dôležitá je analýza a popis štruktúry súčasnej cestnej siete Slovenskej
republiky ako prvku, ktorý bude priamym účastníkom budovania monitorovacích stanovíšť,
ktorých výber bude priamo ovplyvňovaný  definovanými kritériami. Analýza sleduje nielen
súčasný stav cestnej infraštruktúry, ale postupnosť jej budovania vo väzbe na možnosti
a potrebu spoplatnenia.

Z analýzy stavu intenzity dopravy a intenzity nehodovosti za predchádzajúce obdobie
(vid: Hodnotiaca správa za rok 2005) vyplýva, že najviac dopravne zaťaženým regiónom je
územie Bratislavy a Bratislavského kraja. Z uvedeného dôvodu aj postup riešenia alokácie
monitorovacích zariadení začína týmto regiónom.

Riešenie alokácie kontrolných stanovíšť IDS v roku 2006 pokračuje analýzou
dopravnej siete z pohľadu ich rozmiestnenia na konkrétnych pozíciách. V definovaní
jednotlivých pozícií je zohľadňované kritérium zachytenia maximálneho (všetkých) počtu
dopravných prostriedkov využívajúcich diaľnice, rýchlostné komunikácie a cesty prevej
triedy. Ďalším kritériom pre umiestnenie monitorovacích zariadení je optimalizácia ich počtu
v rámci zložitých dopravných uzlov pri zachovaní maximálnej účinnosti. V súčasnej fáze je
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riešenie rozmiestňovania IDS zamerané pre monitorovanie dopravných prostriedkov
s nosnosťou nad 3,5 tony.
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1. METODOLÓGIA RIEŠENIA

Pre dosiahnutie vytýčeného cieľa alokácie kontrolných stanovíšť IDS sú potrebné
analytické nástroje logistiky, ktoré využívajú príslušný matematický aparát. Pre potreby
riešenia, nosnú časť tvoria metódy multikriteriálneho rozhodovania a prognostické metódy
vhodné pre riešený typ úloh, ktorých základom sú štatisticky spracované dáta za určité časové
obdobie.

1.1. Alokácia  a multikriteriálne rozhodovanie
Ak je potrebné definovať umiestnenie firmy, distribučného skladu, nejakej prevádzky,

strojov a zariadení, alebo ak je potrebné rozšíriť pôsobenie fungujúcej firmy do ďalších
regiónov, tak je veľmi dôležitý správny výber lokalizácie miesta pre firmy a miest pre stroje
a zariadenia.

Pod alokáciou rozumieme:
� umiestnenie výrobného procesu, firmy,
� umiestnenie distribučného centra,
� rozdelenie výrobných operácií na pracoviská,
� umiestnenie jednoúčelového stroja alebo zariadenia.

Alokácia je závislá na množstve faktorov, ktoré je potrebné pri výbere miesta
zohľadniť. K riešeniu alokačných problémov je možné použiť dva základné prístupy:

� princíp multikriteriálneho rozhodovania,
� princíp geometrický resp. matematický.

V prípade ak výber umiestnenia výrobného procesu, distribučného, prevádzkového
centra, účelového stroja alebo zariadenia je závislý na množstve faktorov, z ktorých niektoré
vieme ekonomicky ohodnotiť a niektoré nie, je vhodné použiť niektorú z metód
multikriteriálneho rozhodovania:

� metóda zváženej sumy (pomerovo indexová metóda),
� metóda znásobenia ocenení,
� metóda kvadratického grafu.

1.1.1. Alokácia pomocou priamych metód multikriteriálneho rozhodovania
Priame metódy multikriteriálneho rozhodovania sú také metódy pri ktorých o

vstupných parametroch a ich závislostiach rozhoduje výhradne rozhodujúci sa subjekt. Medzi
najčastejšie používané metódy multikriteriálneho rozhodovania patrí metóda zváženej sumy
(pomerovo indexová metóda).

Metóda zváženej sumy (pomerovo indexová metóda)
Vo všeobecnosti môžeme metódu zváženej sumy zapísať všeobecným vzťahom:

�
=

=
n

i
iiim xuxU

1

),()( α
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kde iα  - váha i – teho kritéria, určená rozhodujúcou sa osobou, �
=

=
n

i
i

1
,1α

)( ii xu - užitočnosť i – teho hodnotiaceho kritéria pre ix , kde často je ,)( iii xxu =

ix - hodnota výsledku podľa i – teho kritéria.
)(xU m - celková užitočnosť hodnoteného miesta (index stability), m = 1, 2, 3, ...

Max. resp. min )(xU m  (podľa typu úlohy) najlepšie spĺňa definované kritériá a je
hľadaným miestom.

Pre vybrané hodnotené miesta je potrebné zvoliť hodnotiace výrobné alebo obchodné
faktory.
 Niektoré výrobné faktory:

- dostupnosť surovín,
- doprava surovín,
- energetickú náročnosť,
- potrebný kvalifikovaný personál,
- umiestnenie v regióne,
- finančné zdroje,
- vplyv na životné prostredie,
- klimatické podmienky a pod.

Niektoré obchodné faktory:
- možnosť odbytu a predaja,
- možnosti dopravy v regióne,
- komunikačné systémy,
- bankové služby,
- konkurencia,
- ceny, dane a iné.

Každému vybranému faktoru je potrebné prisúdiť určitú váhu ααααi (tab.1), pričom sa
dodržuje zásada, že suma váh sa rovná 1. Čím väčšia váha je faktoru prisúdená, tým má faktor
väčšiu dôležitosť pri výbere optimálneho miesta, v prípade maximalizačnej úlohy. Váhy
medzi sebou vyjadrujú pomer dôležitosti faktorov.

Tabuľka 1 - Prisúdenie váh zvoleným faktorom

Faktory Váha faktora
F1 α1
F2 α2
F3 α3
: :

Fn αn

� αi=1

Faktory Váha faktora
dostupnosť 0,15

náklady 0,30
konkurencia 0,15

doprava 0,15
suroviny 0,25

� αi=1
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Jednotlivým vybraným lokalitám, z ktorých sa vyberá tá najvhodnejšia pre
umiestnenie prevádzkovej správy, alebo distribučného centra sú prisudzované body ui
v rozpätí kardinálnej miery �0,KH�, (tab.2) (KH= napr. 10 alebo 100, podľa citlivosti
hodnotenia), podľa toho do akej miery spĺňajú zvolené hodnotiace faktory Fn, v prípade
maximalizačnej úlohy. Čím viac bodov je prisúdených hodnotenému miestu, tým je väčšia
pravdepodobnosť, že miesto daný faktor spĺňa, resp. tým má faktor väčšiu dôležitosť medzi
hodnotami toho istého faktora pri iných hodnotených miestach.

Body je potrebné vynásobiť s váhami a suma vynásobených bodov s váhami určuje
výsledný počet bodov pre príslušné miesto resp. lokalitu. Miesto, ktoré má najväčší index
stability (najviac bodov), je považované za najvýhodnejšie pre použitie v praxi, pre splnenie
vybraných faktorov.

Tabuľka 2 - Celkové ohodnotenie vybraných lokalít podľa metódy zváženej sumy

V mieste, ktoré získalo najväčší súčet bodov je možné umiestniť požadované
zariadenie.

1.2. Prognózovanie - Metóda harmonických váh

Metóda harmonických váh vychádza z myšlienok, že čím je hodnota v časovej sérii
bližšie k času prognózy, tým má väčšiu prioritu a najväčšia dominancia sa kladie na poslednú
hodnotu v časovej rade Yn [6].

Táto metóda prognózovania je vhodná na systémy s veľkou dynamikou zmien,
ale najmä pre trendové modely.

Postup výpočtu prognózy:
Z hodnôt v časovej sekvencie dát je potrebné vypočítať pomerové indexy PI.

)1(/)()( −= tYtYtPI
kde:  t = 2, 3, ... , n

n = počet známych období, z ktorých sa čerpajú vstupné
hodnoty

Y(t) = známe hodnoty, ktoré vstupujú do výpočtu za n období.

Faktory Váha faktora Miesto M1 ααααi x u1i Miesto M2 ααααi x u2i ...
F1 α1 u11 α1xu11 u21 α1xu21
F2 α2 u12 α2xu12 u22 α2xu22
F3 α3 u13 α3xu13 u23 α3xu23
: : : :

Fn αn u1n αnxu1n u2n αnxu2n
Index

stability ∑ααααi = 1 U1=∑ααααi xu1i U2=∑ααααi xu2i
...
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Z týchto pomerových indexov sa vypočíta priemerný pomerový index PI , pomocou
vzťahu pre harmonický vážený priemer:

kde: W(t) - sú tzv. harmonické váhy,
t = 2, 3, ... , n
n = počet známych období, z ktorých sa čerpajú vstupné hodnoty,
PI(t) = pomerové indexy.

Priemerný pomerový index PI  udáva extrapolačnú smernicu, ako sa má Yn
ďalej vyvíjať.

Prognóza Yn+1 na obdobie n+1 sa vypočíta ako:

)1.(1 −+=+ PIYYY nnn

kde: n = počet známych období, z ktorých sa čerpajú vstupné hodnoty,
Yn = známa hodnota, ktorá vstupuje do výpočtu, hodnota posledného známeho

obdobia,
PI  – priemerný pomerový index.

)1.( −PIYn  je nY∆  o ktorú sa má zmeniť hodnota Yn.

Ak n = 4, je počet období, ktoré sa berú do úvahy pri výpočte prognózy, potom
je možné vypočítať tri pomerové indexy:
                        PI(2), PI(3), PI(4).

Ak     n = 4 , potom je možné vypočítať harmonické váhy:
W2 = 1 / ( 4-1) = 0,33

                 W3 = 1 / (4-1) + 1/ (4-2)= 0,8
               W4 = 1 / (4-1) + 1/ (4-2) + 1/ (4-3) = 1,8

Metóda je podobná ako metóda exponenciálneho vyrovnávania, avšak má dve
výhody :

a) váhy zohľadňujú informačný prínos dát k prognóze,
b) váhy nie sú volené ľubovoľne.
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2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU

2.1. Dôvody zavedenia cestného monitoringu a automatizovaného zberu dát

Zabezpečiť plynulú premávku motorových vozidiel na cestných komunikáciách a ich
kvalitatívny štandard do ďalších období je prvoradou prioritou SR. Aby cestná sieť
Slovenskej republiky bola konkurencieschopná a kompatibilná s cestnou sieťou krajín EU, tak
je potrebná nielen jej pravidelná údržba, ale aj jej prebudovanie ako moderného prostriedku
pre potreby prepravy tovarov a osôb. S tým súvisí zabezpečenie plynulej cyklickej tvorby
finančných prostriedkov pre údržbu, rozvoj a prebudovanie cestných komunikácií  na úrovni
potreby súčasných a budúcich užívateľov.

Pravidelné a presné rozdeľovanie financií pre jednotlivé cestné úseky je možné len
vtedy, ak budú zabezpečené pravidelné a presné informácie o ich vyťaženosti. „Ručný zber“
takýchto informácií je možný len do určitého stupňa vyťaženosti cestných komunikácií.
Prudký nárast dopravných prostriedkov na slovenských cestách, a s tým súvisiaci nárast
intenzity cestnej dopravy v ostatných rokoch, zvyšujú potrebu monitoringu jednotlivých
cestných úsekov v reálnom čase a následné spracovanie dát pre potreby riadenia dopravných
tokov, riešenia krízových situácií a pod.

Predpokladaný trend rastu zaťaženosti cestných komunikácií už dnes jednoznačne
vyžaduje zavedenie automatického zberu dát, ako pre potreby štatistického spracovania dát,
analýzou výsledkov pre riadenie dopravy, tak aj pre potreby rýchleho a adresného
spoplatnenia jednotlivých užívateľov rozličných typov cestných komunikácií, čo zabezpečí
pravidelný prísun financií pre všetky aktivity v cestnej sieti SR.

2.2. Analýza štruktúry súčasnej diaľničnej a cestnej siete

Hlavne z ekonomických dôvodov, ale kvôli skutočnosti, že diaľnica obslúži len časť
územia SR, bola koncepcia výstavby diaľnic doplnená o koncepciu siete rýchlostných ciest,
ktoré spolu s diaľnicou zabezpečia požiadavky na efektívnu cestnú sieť a pokryjú tak celé
územie SR [3].

Rozsah diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest Slovenska bol schválený uznesením
vlády SR č. 162 z roku 2001 „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“, ktoré
definuje diaľničnú sieť tvorenú diaľničnými ťahmi D1, D2, D3, D4 a sieť rýchlostných ciest
ťahmi R1, R2, R3, R4, R5 a R6 s možnými ďalšími rýchlostnými ťahmi v dlhodobom
výhľade a uznesením vlády SR č.523 z júna 2003 „Aktualizácia nového projektu výstavby
diaľnic a rýchlostných ciest“, ktoré prakticky rozširuje sieť rýchlostných ciest o rýchlostný
ťah R7. Sieť diaľnic je podľa UV 162/2001 definovaná nasledovnými smermi (obr.1) [2, 3]:

� D1 – Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov –
Košice – Záhor štátna hranica SR / Ukrajina, dĺžka je 517 km,

� D2 – štátna hranica ČR / SR Kúty- Malacky – Bratislava (Rusovce) štátna hranica SR
MR, dĺžka je 80 km,

� D3 – Žilina (križovatka s D1) – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité štátna hranica
SR/PR, dĺžka je 59 km,
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� D4 – štátna hranica Rakúsko / SR Bratislava (Jarovce) – križovatka s D2, dĺžka je 3
km.

Celková plánovaná dĺžka diaľnic predstavuje spolu 659 km.

Sieť rýchlostných ciest je podľa UV 162/2001 definovaná nasledovnými ťahmi (obr.1) [2,
3]:

� R1 – Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica,
dĺžka je 161 km,

� R2 – štátna hranica ČR / SR Drietoma – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – v
peáži s R1 – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice, dĺžka je 349
km,

� R3 – štátna hranica  MR / SR Šahy – Krupina – Zvolen – Žiar nad Hronom –
Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – štátna hranica
SR / PR (s alternatívnym vedením úseku Zvolen – Banská Bystrica – Uľanka –
Turčianske Teplice), dĺžka je 234 km,

� R4 – štátna hranica MR / SR – Milhosť – Košice – v peáži s diaľnicou D1 – Prešov –
Svidník – Vyšný Komárnik – štátna hranica  SR/PR, dĺžka ťahu 108 km,

� R5 – štátna hranica ČR/SR Svrčinovec – diaľnica D3, dĺžka ťahu 3 km,
� R6 – štátna hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov, dĺžka je 19 km,
� R7 – Bratislava (D4) – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec –

R2, dĺžka je 234 km.
Celková plánovaná dĺžka rýchlostných ciest predstavuje spolu 1108 km.

Obrázok 1 - Sieť diaľnic a rýchlostných ciest SR [2, 3]
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V  dlhodobom výhľade môže byť v súlade s „Koncepciou územného rozvoja
Slovenska“ (KURS 2001) ďalej posudzované doplnenie siete rýchlostných ciest o cestné
ťahy:

� Bratislava – Senec – Sereď,
� Kapušany – Ubľa – štátna hranica SR / Ukrajina (R4 Lipníky – Vranov – Humenné –

Ubľa – štátna hranica SR / UA),
� D1 – Hlohovec – Nitra – Nové Zámky – Komárno – štátna hranica SR / MR,
� Lučenec – Fiľakovo – štátna hranica SR / MR.

 Po vybudovaní celej plánovanej siete diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku bude
dostupnosť tejto siete z prevažnej väčšiny územia do 30 minút (za predpokladu doplnenia
siete rýchlostných ciest napr. o uvažovaný ťah v úseku R4 – Lipníky – Vranov – Humenné –
Ubľa – štátna hranica SR / UA).

V súčasnej dobe (obr.2) je na Slovensku v plnej prevádzke 77,9 km rýchlostných ciest,
t.j. ciest s obmedzeným prístupom, resp. ciest označených dopravnou značkou D32a – cesta
pre motorové vozidlá. Konkrétne ide o úseky ciest [2, 3]:

� R1 Budča – Banská Bystrica v dĺžke 16,6 km,
� R1 od D1 (Trnava) – Nitra v dĺžke 41,8 km,
� R1 Hronský Beňadik – Rudno nad Hronom v dĺžke 12,9 km,
� R6 Púchov – križ. R6 s D1, I/61 v dĺžke 6,6 km.

Vo všetkých prípadoch ide o štvorpruhové, smerovo rozdelené cesty, okrem úseku
cesty R6, ktorý je vybudovaný v polovičnom profile, ako dvojpruhová cesta. Nový projekt
výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schválený UVSR č. 162 z 21.2.2001 definoval a
potvrdil sieť diaľnic v dĺžke 659 km a plánovanú dĺžku rýchlostných ciest v dĺžke 874 km. Na
rozdiel od diaľnice záväzne definoval ťahmi R1 až R6 však len časť plánovaných
rýchlostných ciest. Táto sieť bola v roku 2003 UV č. 523 doplnená o ťah R7 v dĺžke 234 km v
smere z Prešova cez Vranov nad Topľou a Ubľu na Ukrajinu. Ostatné vymenované plánované
rýchlostné cestné ťahy v tomto dokumente už nie sú určené záväzne, ale sú uvažované na
zaradenie do siete rýchlostných ciest na posúdenie v dlhodobom výhľade.

Nakoľko analýza štruktúry cestnej siete SR bola realizovaná na základe stavu
k 1.1.2005 a od tohto obdobia nastali drobné zmeny v cestnej sieti SR, pre potreby riešenia je
využívaná SSC aktualizovaná mapa cestnej infraštruktúry k 1.1.2006 (obr.2).

Analogicky k danému stavu cestnej siete k 1.1.2006 zodpovedá aj určitý stav
dopravných uzlov, ktoré sú použité v riešení alokácie pre potreby monitorovacích zariadení.

Štruktúra cestnej siete v rámci miest je natoľko členitá, že potrebuje veľký počet
monitorovacích zariadení čo značne predraží celý monitorovací systém. Z tohto dôvodu je
vhodné vylúčiť vnútornú cestnú štruktúru miest zo spoplatňovania. Ďalším dôvodom pre tento
postup je zachovanie, resp. podpora vnútorného chodu, rozvoja miest a odstránenie
špekulatívneho obchádzania spoplatnených úsekov.

Zachovanie uvedeného princípu definuje všeobecne pozície pre alokáciu
monitorovacích zariadení na hlavné vjazdové a výjazdové trasy jednotlivých miest, čo
v značnej miere šetrí náklady na budovanie monitorovacieho systému pri zachovaní jeho
maximálnej efektívnosti.
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Od typu ciest (diaľnica, rýchlostná cesta, cesty I., II., III. triedy, obr.1,2) a ich kvality,
závisí smerovanie množstva cestných dopravných prostriedkov, a tým aj vyťaženie cestných
komunikácií a ich následné opotrebenie a potreba údržby.

2.3. Postup pri alokácii kontrolných stanovíšť

Zabezpečenie automatizovaného zberu dát pre potreby spoplatnenia užívania cestnej
siete je závislé na vybudovaní monitorovacích stanovíšť pozdĺž cestných komunikácií. Keďže
v súčasnosti je problematické a aj finančne náročné automatizovať zber dát na všetkých
úsekoch cestných komunikácií Slovenska, je potrebné definovať monitorovacie miesta na
základe stanovených parametrov, pričom ako prvý sa ponúka v miestach, kde je cestná sieť
vyťažená najviac. Definovanie takýchto miest pre alokáciu monitorovacích zariadení je
kľúčové a závislé na konkrétnej intenzite cestnej dopravy v jednotlivých cestných úsekoch.
Intenzita cestnej dopravy, ako kľúčové kritérium pre alokáciu monitorovacích zariadení,
zabezpečí aj do budúcna ich postupné budovanie a bude rozhodujúcim kritériom pri určovaní
nových stanovíšť.

Celkový postup pri presnom definovaní miest kontrolných stanovíšť na cestnej sieti
Slovenskej republiky je závislý od množstva faktorov, čo jednoznačne predurčuje použitie
multikriteriálneho rozhodovania pre tento účel. Definovanie a správny výber kľúčových
kritérií je prvoradý z hľadiska riešenia alokácie kontrolných stanovíšť.

Pri definovaní týchto kritérií bolo potrebné zistiť reálne možnosti a dostupnosť
relevantných dát. Definovanie kritérií, ktoré nie je možné adekvátne vyjadriť, naplniť
informáciami, nemá reálne využitie pre riešený problém a napriek ich možnej dôležitosti by
ich využitie zostalo len v rovine „sci-fi“. Z dostupných zdrojov bolo zistené, že je možné
stanoviť kritériá, ktoré majú zásadný vplyv na alokáciu kontrolných stanovíšť a zároveň sú aj
reálne dostupné pre potreby riešenia alokácie.

Niemenej dôležitá je analýza a popis štruktúry súčasnej cestnej siete Slovenskej
republiky ako prvku, ktorý je priamym účastníkom budovania monitorovacích stanovíšť,
ktorých výber je priamo ovplyvňovaný definovanými kritériami. Prezentovaná analýza
sleduje nielen súčasný stav cestnej infraštruktúry, ale aj postupnosť jej budovania vo väzbe na
možnosti a potrebu spoplatnenia.

Zber dát potrebných pri rozhodovaní a samotné riešenie alokácie je závislé od
adekvátneho teoretického základu. Metodologický základ musí byť schopný zohľadňovať
vývojové trendy súčasných a budúcich období a zároveň musí byť prostriedkom k dosiahnutiu
vhodného realizovateľného riešenia. Samotné vyhodnotenie vstupných dát je závislé od
vývojového trendu v roku 2005, s následnou nadväznosťou na rok 2006. Z dôvodu
neukončenia štatistického spracovania dát z tohto obdobia je za rok 2005 použitá prognóza
(metóda harmonických váh), ako dočasná náhrada a približné poukázanie na ďalší vývoj stavu
zaťaženia cestnej siete.
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2.4. Definovanie kritérií dôležitých pre alokáciu kontrolných stanovíšť

Pre výber umiestnenia monitorovacích zariadení je dôležité definovať kritériá, ktoré
majú zásadný vplyv na určenie monitorovacieho uzla. Kritériá, ktoré majú zásadný vplyv na
umiestnenie monitorovacích uzlov sú:

� intenzita dopravy v jednotlivých úsekoch cestnej siete,
� typ cestnej komunikácie,
� intenzita nehodovosti.

Intenzita cestnej dopravy ako parameter pre osadzovanie monitorovacích zariadení je
priamo úmerná opotrebovávaniu cestných komunikácií a zohľadňuje adekvátnu potrebu
investičných prostriedkov pre zabezpečenie trvalého udržania cestnej komunikácie v
prevádzky schopnom stave.

Intenzita dopravy je jedným z kľúčových faktorov pre postupné umiestňovanie
monitorovacích uzlov. Čím je väčšia hustota prevádzky v jednotlivých úsekoch cestnej siete,
tým je väčšia potreba umiestnenia monitorovacieho zariadenia na takéto miesta. Intenzita
dopravy sa časom mení, preto je vhodné do ďalších období opätovne monitorovať intenzitu
dopravy v jednotlivých sledovaných úsekoch cestnej siete. Dôležité budú hlavne úseky, ktoré
majú v súčasnosti kvôli nejakým nešpecifikovaným nedostatkom nižšiu intenzitu dopravy
(horší stav vozoviek, nedobudované nové cestné úseky). V prípade nárastu intenzity je
potrebné postupné umiestňovanie monitorovacích zariadení v týchto miestach. Miesta s
najväčšou intenzitou dopravy je potrebné osadiť stacionárnymi monitorovacími zariadeniami.
Miesta s nižšou intenzitou je potrebné monitorovať mobilnými, resp. prenosnými
monitorovacími zariadeniami.

Nehodovosť ako parameter sleduje poškodzovanie vozoviek a ich technického
príslušenstva a následne vyplývajúcej potreby údržby. Monitorovanie nehodových úsekov má
význam aj z hľadiska zabezpečenia plynulosti cestnej premávky.

Pre dosiahnutie vytýčeného cieľa alokácie kontrolných stanovíšť sú potrebné
analytické nástroje logistiky, ktoré využívajú príslušný matematický aparát. Nosnú časť tvoria
metódy multikriteriálneho rozhodovania a prognostické metódy vhodné pre riešený typ úloh,
ktorých základom sú štatisticky spracované dáta za určité časové obdobie.

2.4.1. Intenzita dopravy ako kritérium

Prvoradým kritériom pre posúdenie a určenie vhodnosti miest pre umiestnenie
monitorovacích zariadení a určenia vývoja zaťaženia cestnej siete je intenzita dopravy.

Intenzita cestnej dopravy v rozsahu celého územia Slovenskej republiky je sledovaná
pravidelne celoštátnym sčítaním cestnej dopravy už od roku 1958 (obr.3). Cyklus
vykonávania celoštátnych prieskumov je päťročný, od roku 1980, v rokoch končiacich na 0 a
5. Posledným celoštátnym sčítaním cestnej dopravy bol prieskum vykonaný v roku 2000 na
diaľniciach, cestách I. a II. triedy a vybraných cestách III. triedy (tab.3,4)(graf 1,2) [2, 3].

Na obrázku 3 je zobrazený priebeh intenzity cestnej dopravy na hlavných dopravných
koridoroch Slovenskej republiky, pričom intenzita cestnej dopravy je vyjadrená hrúbkou čiar
zobrazujúcich cestnú sieť. Čím je čiara hrubšia, tým je vyššia intenzita cestnej dopravy. Z
obrázka je zrejmé, že intenzita dopravy sa stupňuje prechodom od východu na západ
republiky.
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Obrázok 3 - Priebeh intenzity dopravy na hlavných cestných ťahoch SR [1, 2, 3]

Prieskumy za rok 2005 sú určené prognostickou metódou tzv. „harmonických váh“ [6]
a od skutočných hodnôt sa môžu odlišovať v závislosti od súčasného trendu.

Tabuľka 3 - Vývoj počtu motorových vozidiel v závislosti od počtu obyvateľov [1, 4]
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Graf 1 - Grafické znázornenie vývoja počtu motorových vozidiel [1, 4]

Tabuľka 4 - Vývoj intenzity cestnej dopravy SR [1, 4]

Najviac zaťaženým dopravným uzlom na území SR je hlavné mesto Bratislava, ktorá
okrem vlastnej vnútro mestskej dopravy preberá aj medzinárodnú dopravu z piatich cestných
hraničných prechodov: Rusovce - Rajka, Čuňovo-Rajka, Bratislava /Petržalka/ - Berg,
Bratislava /Jarovce - diaľnica/ - Kittsee a Bratislava /Jarovce/ - Kittsee [2, 3].

� Cez cestné hraničné prechody Rusovce - Rajka a Čuňovo - Rajka prešlo v roku
2003 /evidované spolu/ - 1 076 848 motorových vozidiel, z toho bolo 307 164
nákladných vozidiel.

� Cestným hraničným prechodom Bratislava /Petržalka/ - Berg prešlo 1 416 247
motorových vozidiel, z toho 260 915 nákladných vozidiel.

� Diaľničným prechodom Bratislava /Jarovce - diaľnica/ - Kittsee  prešlo 834
034 motorových vozidiel, z toho 97919 nákladných vozidiel.

Spolu prešlo cez cestné hraničné prechody v smere na Bratislavu 3 651 266
motorových vozidiel, z toho 665 998 nákladných vozidiel. Uvedené množstvo z
celoslovenskej štatistiky predstavuje 12,5 % dopravy, ktorá prešla cestnými hraničnými
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prechodmi SR a u nákladnej dopravy to predstavuje 16 % z celkového počtu nákladnej
dopravy, ktorá prešla cestnými hraničnými prechodmi SR.
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Graf 2 - Grafické znázornenie intenzity cestnej dopravy SR [1, 4]

Tabuľka 5 - Prehľad priemerných intenzít dopravy VÚC za 24 hodín za rok 2000 [2, 3]
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Graf 3 - Priemerná intenzita dopravy VÚC za rok 2000 [2, 3]

Tabuľka 6 - Prehľad priemerných intenzít dopravy VÚC za 24 hodín
(odhad za rok 2005) [1, 4]
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Graf 4 - Odhad priemernej intenzity dopravy VÚC za rok 2005 [1, 4]

2.5. Vyhodnotenie kritérií pre potreby riešenia

Z uvedených tabuliek a grafov vyplýva, že vývoj intenzity dopravy v Slovenskej
republike si udržiava dlhodobo rastúci trend, ktorý po roku 1990 je ešte výraznejší než v
osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Napriek tomu, že zatiaľ nie sú k dispozícii
štatistické údaje zo Slovenskej správy ciest za rok 2005, vytvorená prognóza vývoja metódou
„harmonických váh“ naznačuje pretrvávajúci trend rastu intenzity cestnej dopravy na
Slovensku a rovnakou mierou aj v samosprávnych krajoch.

Z analýzy tiež vyplýva, že najväčšia kumulácia cestnej dopravy je na trasách, ktoré
ponúkajú pre vodičov a prepravcov kvalitatívne najlepšie podmienky na premávku a servis.
Zo štatistík Slovenskej správy ciest vyplýva, že sú to hlavne diaľničné úseky, cesty I. triedy s
medzinárodným významom a cesty spájajúce centrá samosprávnych krajov.

Z obrázkov a grafov vyplýva, že rozmiestňovanie monitorovacích zariadení bude
optimálne v zmysle úrovne intenzity cestnej dopravy v smere od Bratislavy na východ
postupným budovaním.

Sprievodným znakom nárastu intenzity cestnej dopravy je nárast nehodovosti na
jednotlivých cestných úsekoch dopravnej siete Slovenskej republiky (obr.4). Okrem rastúcej
intenzity dopravy na nehodovosť negatívne vplýva aj nízka kvalita dopravnej siete, členitosť
terénu, ktorá v kombinácii s klimatickými podmienkami vytvára krízové situácie v plynulosti
dopravy. Priebeh intenzity nehodovosti na cestách Slovenskej republiky zachytáva hrúbka
čiar. Čím sú čiary hrubšie, tým sa jedná o úseky s vyššou nehodovosťou.
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Obrázok 4 - Grafické znázornenie úsekov cestnej siete podľa nehodovosti v SR [2, 3]
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3. Vytypovanie bodov vhodných pre alokáciu monitorovacích zariadení pre
Bratislavu a Bratislavský kraj

Na obrázku 5 je mapa Bratislavského kraja, ktorá zobrazuje sieť diaľnic, rýchlostných
komunikácií a ciest I. triedy, ktoré sú súčasťou riešenia alokácie monitorovacích zariadení.
Pre konkrétnu realizáciu alokácie sú určené dopravné uzly, ktoré zachytávajú všetky možné
vjazdy a výjazdy uvedenej cestnej siete. Na predloženej mape Bratislavského kraja sú
dopravné uzly zobrazené červenými bodmi s príslušným číslom pre lepšiu orientáciu.

Na skúmanom území je vytypovaných sedemnásť dopravných uzlov v rámci ktorých
je potrebné presne definovať miesta pre alokáciu a počet monitorovacích zariadení.

Obrázok 5 – Mapa Bratislavského kraja s definovanými dopravnými uzlami
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4. Analýza miest z pohľadu vjazdov a výjazdov, definovanie pozícií pre alokáciu
monitorovacích zariadení

4.1. Dopravné uzly mesta Bratislavy
Z analýzy cestnej štruktúry mesta Bratislavy vyplýva potreba riešenia dopravných

uzlov na piatich pozíciách (obr.6), ktoré zodpovedajú definovaným východiskám, princípom
v bode 2.

Obrázok 6 – Mapa Bratislavy s vyznačenými dopravnými uzlami

Zo spoplatnenia ciest navrhujeme v rámci cestnej siete Bratislavy vyňať krátke úseky
ciest a diaľnic v smere na maďarskú a rakúsku hranicu.

Pre označovanie miest pre alokáciu monitorovacích zariadení sú použité v modrom
krúžku umiestnené terčíky červenej a zelenej farby podľa smeru jazdy pre vjazd a výjazd
z a do spoplatnených úsekov. Červená farba predstavuje vjazd do spoplatneného úseku
a zelená farba predstavuje výjazd zo spoplatnenej zóny.
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4.1.1. Pozícia monitorovacieho zariadenia „Pri Mlyne - 1“
Monitorovacie zariadenie navrhujeme umiestniť na vstupe / výstupe (V/V) do

a z Bratislavy na diaľnici D1 zo smeru z Trnavy (obr.7, 8) z dôvodu monitorovania hlavného
cestného ťahu.

Z obrázkov 7 a 8 je zrejmý vjazd na diaľnicu D1 z Ivánskej cesty, ktorý zapadá do
vnútornej mestskej infraštruktúry a preto je vyňatý zo spoplatnenia.

Obrázok 7 – Pozícia pre umiestnenie monitorovacieho zariadenia D1 Trnava -
Bratislava

Obrázok 8 – Satelitný snímok umiestnenia monitorovacieho zariadenia D1
Trnava - Bratislava
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4.1.2. Pozícia monitorovacích zariadení „Lamač – 2 a 3“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na V/V do a z Bratislavy v smere na

Kúty ako na diaľnicu D2, tak aj na cestu 1. triedy č.2, tzv. Hodonínska (obr. 9, 10).

Obrázok 9 - Pozícia pre umiestnenie monitorovacích zariadení D2 a cesta 1.
triedy č.2 Bratislava – Kúty

Obrázok 10 - Satelitný snímok umiestnenia monitorovacích zariadení D2 a cesta
1. triedy č.2 Bratislava – Kúty
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4.1.3. Pozícia monitorovacieho zariadenia „Ivanka pri Dunaji – 4“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na V/V do a z Bratislavy v smere na

Senec na cestu 1. triedy č.61, tzv. Senecká (obr. 11, 12).

Obrázok 11 - Pozícia monitorovacieho zariadenia na ceste 1. triedy č.61
Bratislava – Senec

Obrázok 12 – Satelitný snímok umiestnenia monitorovacieho zariadenia na ceste
1. triedy č.61 Bratislava - Senec
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4.1.4. Pozícia monitorovacieho zariadenia „Rovinka – 5“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na V/V do a z Bratislavy v smere na

Dunajskú Stredu na cestu 1. triedy č.63 (obr. 13, 14).

Obrázok 13 - Pozícia monitorovacieho zariadenia na ceste 1. triedy č.63
Bratislava – Dunajská Streda

Obrázok 14 – Satelitný snímok umiestnenia monitorovacieho zariadenia na ceste
1. triedy č.63 Bratislava – Dunajská Streda
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4.2. Pozícia monitorovacích zariadení „Dunajská Lužná – 6“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na V/V do a z Dunajskej Lužnej

v smere na Dunajskú Stredu na cestu 1. triedy č.63 (obr. 15).

Obrázok 15 - Pozícia monitorovacích zariadení Dunajská Lužná na ceste 1. triedy
č.63 Bratislava – Dunajská Streda

4.3. Pozícia monitorovacích zariadení „Stupava – 7“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na V/V do a zo Záhorskej Bystrice a

Stupavy v smere na Kúty na cestu 1. triedy č.2 (obr. 16).

Obrázok 16 - Pozícia monitorovacích zariadení Stupava na ceste 1. triedy č.2
Bratislava – Kúty
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4.4. Pozícia monitorovacích zariadení „Lozorno – 8“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na V/V z a na cestu 1. triedy č.2

v smere do Lozorna a do Zohoru (obr. 17). Umiestnením monitorovacích zariadení na
vedľajšie cesty 2. triedy sú podchytené všetky vozidlá prechádzajúce spoplatnenými úsekmi
aj v prípade výjazdu a vjazdu na diaľnicu D2. Uvedené riešenie ušetrí minimálne dva
monitorovacie body.

Obrázok 17 - Pozícia monitorovacích zariadení Lozorno na ceste 1. triedy č.2
Bratislava – Kúty

4.5. Pozícia monitorovacieho zariadenia „Plavecký Štvrtok – 9“
Monitorovacie zariadenie navrhujeme umiestniť na V/V z a na cestu 1. triedy č.2

v smere do Plaveckého Štvrtka (obr. 18). Umiestnením monitorovacieho zariadenia na
vedľajšiu cesty 2. triedy sú podchytené všetky vozidlá prechádzajúce spoplatneným úsekom.
Uvedené riešenie ušetrí minimálne jeden monitorovací bod.

Obrázok 18 - Pozícia monitorovacieho zariadenia Plavecký Štvrtok na ceste 1.
triedy č.2 Bratislava – Kúty
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4.6. Pozícia monitorovacích zariadení „Malacky – 10“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na V/V z a do Malaciek na diaľnicu

D2 Bratislava – Kúty a cestu 1. triedy č.2 v smere Bratislava - Kúty (obr. 19).

Obrázok 19 - Pozícia monitorovacích zariadení Malacky na ceste 1. triedy č.2
a diaľnice D2 Bratislava – Kúty

3.7. Pozícia monitorovacích zariadení „Veľké Leváre – 11“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na V/V z a do Veľkých Levár na

cestu 1. triedy č.2 v smere Bratislava - Kúty (obr. 20).

Obrázok 20 - Pozícia monitorovacích zariadení Veľké Leváre na ceste 1. triedy
č.2 Bratislava – Kúty
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4.8. Pozícia monitorovacích zariadení „Bernolákovo – 12“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť pred a za odbočkami na Bernolákovo

na cestu 1. triedy č.61 v smere Bratislava - Senec (obr. 21).

Obrázok 21 - Pozícia monitorovacích zariadení Bernolákovo na ceste 1. triedy
č.61 Bratislava – Senec

4.9. Pozícia monitorovacích zariadení „Veľký Biel – 13“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na diaľnicu D1 pred a za odbočkami

na vedľajšiu cestu č. 503 v smere na Senec (obr. 22).

Obrázok 22 - Pozícia monitorovacích zariadení Veľký Biel na diaľnici D1
Bratislava – Trnava
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4.10. Pozícia monitorovacích zariadení „Senec – 14, 15“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť nasledovne (obr. 23, 24):
- 14.1 na cestu 1. triedy č.61 pred odbočkou na Veľký Biel v smere do Senca,
- 14.2 na cestu 1. triedy č.61 na výjazde zo Senca v smere na Trnavu,
- 14.3, 15.1 a 15.2 na cestu 1. triedy č.62 pred a za odbočkami na Kráľovú Pri Senci

v smere na Sereď.

Počet monitorovacích zariadení je možné optimalizovať na jeden bod (15.2)
vynechaním bodov 14.3 a 15.1.

Obrázok 23 - Pozícia monitorovacích zariadení Senec na cestách 1.triedy č.61,62
Bratislava – Trnava a Senec - Sereď

Obrázok 24 - Pozícia monitorovacích zariadení Senec na ceste 1.triedy č.62 Senec
- Sereď
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4.11. Pozícia monitorovacích zariadení „Blatné – 16“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na cestu 1.triedy č.61 pred a za obcou

Blatné v smere na Trnavu (obr. 25).

Obrázok 25 - Pozícia monitorovacích zariadení Blatné na ceste 1.triedy č.61
Senec - Trnava

4.12. Pozícia monitorovacích zariadení „Kaplna – 17“
Monitorovacie zariadenia navrhujeme umiestniť na cestu 1.triedy č.61 pred a za obcou

Kaplna v smere na Trnavu (obr. 26).

Obrázok 26 - Pozícia monitorovacích zariadení kaplna na ceste 1.triedy č.61
Senec - Trnava
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5. Záver

Základ riešenia problému monitoringu cestnej a diaľničnej dopravy je v správnom
výbere kontrolných, monitorovacích bodov. Tieto miesta budú slúžiť pre vybudovanie
monitorovacích stanovíšť, vybraných na základe celého radu kritérií, ktoré umožnia centrálny
zber informácií s možnosťou ich ďalšieho využitia v riadení dopravy, od výberu mýta, až po
meranie rýchlosti vozidiel.

Analýza štruktúry cestnej siete Slovenskej republiky poukazuje na stav budovania
cestných komunikácií a nutnosť prepojenia západu Slovenska s východom. Toto prepojenie
bude zabezpečovať hlavne kvalitná diaľničná sieť a rýchlostné cesty a bude slúžiť pre potreby
zabezpečenia plynulej prepravy osôb a materiálov s nadväznosťou na cestné komunikácie
okolitých štátov.

Dostupné dáta potvrdzujú predpoklad o zahájení postupného budovania
monitorovacích stanovíšť v smere od západu na východ Slovenskej republiky. Definovanie
nových miest pre umiestnenie monitorovacích zariadení, ktoré nebudú pokryté v prvej fáze
riešenia, bude závislé od ďalšieho vývoja intenzity cestnej dopravy, budovaní cestnej siete a
sledovaní ďalších kritérií, ako napr. štatistika nehodovosti na jednotlivých úsekoch SR, čo si
bude vyžadovať pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie dostupných informácií, dostatok
času a potrebných zdrojov.

Postup riešenia v roku 2006 plynule nadväzuje na predchádzajúce riešenie z roku
2005, kde boli definované základné kritériá pre posudzovanie dopravnej siete z hľadiska
osadzovania monitorovacích zariadení. Z prvotnej analýzy cestnej siete SR z roku 2005, práce
postúpili do konkretizácie a definovania miest alokácie monitorovacích zariadení.

Z definovaných miest pre umiestnenie monitorovacích zariadení vyplýva, že v rámci
Bratislavy a Bratislavského kraja je potrebné snímanie na cca 33 monitorovacích pozíciách.
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ČR - Česká republika
V/V – Vjazd a Výjazd
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KH – Kardinálna hodnota
DC - Distribučné centrum
TTC - Total Transport Cost – Celkové dopravné náklady
D – Diaľnica
R - Rýchlostná komunikácia
UV - Uznesenie vlády
VÚC - Vyšší územný celok
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