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„ Mestá sú pre ľudí, nie pre autá“
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„Mäkké“ a „tvrdé“ opatrenia 
manažmentu mobility

 „ Koľko áut si do mesta pustíme, toľko problémov s nimi budeme musieť riešiť “

 Jadro manažmentu mobility

 „Mäkké“- motivácia vodičov „nechať auto doma“, teda využívať alternatívne 

formy dopravy - informovanosť, komunikácia, koordinačné aktivity

 Mäkké opatrenia často podporujú tvrdé opatrenia

 „Tvrdé“ - reštrikčné opatrenia, obmedzovanie vozidiel, nové cyklotrasy, 

linky MHD, regulácia parkovania

 Optimálnym riešením je kombinácia oboch prístupov
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Cyklistická doprava

Inštalácia prvkov cyklistickej infraštruktúry

 Zrealizovali sme projekt, ktorým sa doplnila existujúca cyklistická infraštruktúra o 
nové prvky:

 Cyklostojany, bikeboxy, servisné stojany

 Pribudlo 84 ks cyklostojanov a aktuálne 

sa ich tak v meste nachádza viac ako 450 

 Bikeboxy sú situované pred mestskou plavárňou

1. systém bezpečného parkovania bicyklov v SR

 Dva servisné cyklostojany – MsÚ a Záriečie

1. mesto na Slovensku, ktoré tieto stojany

inštalovalo
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Cyklistická doprava
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Rozšírenie siete cyklotrás

 Aktuálne prebieha výstavba 
cyklotrasy V6 (na Ul. Veľký Diel), 
ktorá prepojí sídliská Solinky a 
Vlčince a Solinky a Hliny VI

 1. úsek bude vybudovaný od 
hlavného vchodu do Lesoparku
Chrasť po otočku trolejbusov na
sídlisku Vlčince

 2. úsek bude opačným smerom, po 
Centrálnu ulicu, kde sa prepojí V6 s 
jestvujúcou cyklotrasou H2 pri lávke 
pre peších oddeľujúcej Solinky od 
sídliska Hliny VI



Cyklistická doprava

Pripravované cyklotrasy

 V súčasnosti sa venujeme taktiež prípravám ďalších nových úsekov cyklistických trás

 H2 – prepojenie sídliska Solinky s centrom mesta             prebieha majetko - právne vysporiadanie 
pozemkov – zložitý úsek pri reštaurácii Máj

 Po vydaní platného stavebného povolenia - podanie žiadosti na IROP na zvyšné 2 úseky, na jeden z 
úsekov už bola podaná žiadosť o dotáciu

 Prepojenie Vodného diela s Nám. A. Hlinku cez Ul. M. R. Štefánika prebieha projektová fáza a 
následne sa začne s vysporiadaním pozemkov

 V 9 – smerujúca z Rosiny na Vodné dielo            prebieha majetkové vysporiadanie

 Varianty H1 + V 1 – z centra na sídlisko Hájik            prebieha projektová činnosť 

 + Rajecká cyklomagistrála – prebieha územné konanie

6



Cyklistická doprava
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Bikesharing systém

 Cyklistom bude k dispozícii 20 stanovíšť a 120 bicyklov

 Stanice budú obsahovať stojany na bicykle a informačný panel s 

popisom systému

 Bicykle budú vybavené modernými technológiami ako je NFC čítačka 

kariet, GPS a WiFi lokalizácia, GSM komunikácia či e-zámok 

 Stanice budú rozmiestnené prevažne v centre a širšom centre mesta 

tak, aby umožnili optimálnu prevádzku systému podľa potrieb 

obyvateľov a návštevníkov mesta

 V sieti staníc sú zahrnuté významné strategické body aj mimo centra 

mesta (univerzita, internáty, zdravotné strediská, centrá sídlisk)

 Práve prebieha inštalácia dokovacích staníc, spustenie systému 

plánujeme do konca roka



Zoznam staníc:

 Námestie gen. M.R. Štefánika

 Námestie Andreja Hlinku

 Hurbanova ulica – pri ÚPSVAR

 Ulica Antona Bernoláka – začiatok Bulvár

 Ulica Romualda Zaymusa – pri Auparku

 Ulica Antona Bernoláka – NBS

 Námestie obetí komunizmu – pri MsÚ

 Ulica V. Spanyola – pred nemocnicou

 Ulica Vysokoškolákov – pri plavárni

 OC Atrium Dubeň

 Žilpo

 Ul. Predmestská 

 Internáty Na Veľkom Diely

 Ulica Polomská

 Ulica Hlinská

 Ulica Hečkova – Internáty Hliny

 eXtreme Park – Vodné dielo

 Lesopark Chrasť

 Ulica Obvodová – pri ZOC Max

 Areál Žilinskej Univerzity
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Cyklistická doprava

Vybudovanie Bike parku (pump -

trackovej dráhy) na Vodnom diele

 Pump-tracková dráha je dlhá 180 

metrov a môžu ju využívať cyklisti, 

kolobežkári, korčuliari či skejtbordisti

 Okrem samotnej pump-trackovej

dráhy sú v areáli osadené lavičky (2 

inteligentné), cyklostojany, koše, 

infotabule a prístrešok

 Mesto Žilina vysadilo v jeho okolí

okrasnú zeleň a v priebehu roka tu

pribudne aj osvetlenie, kamerový

systém a stabilné wifi pripojenie
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Verejná hromadná doprava
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Verejná hromadná doprava

Modernizácia vozidlového parku MHD

 Komplexná obnova vozidlového parku –
zakúpenie moderných nízko podlažných 
trolejbusov a autobusov

 V súčasnosti tak máme najmodernejší vozový 
park MHD na Slovensku

 Trolejbusy (Škoda Solaris) – 27 ks (18 kĺbových 
+ 9 sólo) 

 Ekologické autobusy - 32 ks (16x hybrid, 2x 
elektrobus, 14x diesel EURO 6)
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Verejná hromadná doprava

Modernizácia infraštruktúry

 Pasívna preferencia, t. j. podmienená preferencia na 
svetelne riadených, významných križovatkách mesta, 
v závislosti od meškania

 Pilotné testovanie v roku 2015             2018 zavedenie 
pasívnej preferencie vozidiel MHD v plnom rozsahu

 Tento rok prebehla taktiež rozsiahla rekonštrukcia 
zastávok MHD, modernizácia trakčného vedenia, 
meniarne (rekuperácia energie – zníženie spotreby) 
či samotného depa

 Taktiež predlžovanie siete trolejbusového vedenia a 
výstavba tzv. „obratísk“

 Cieľom týchto opatrení je, aby jazda autobusom 
bola porovnateľne rýchla, plynulá a komfortnejšia 
ako jazda autom
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Pešia doprava
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Regulácia vstupov do pešej zóny

 Ul. Čepiel a Sládkovičova ulica –
vstupy do pešej zóny, kde je 

nainštalovaný systém mechanického 

zabezpečenia prostredníctvom 

výsuvných stĺpikov

 Systém bude fungovať v zmysle
platného VZN, to znamená, že každý, 

kto vstupuje do pešej zóny, musí mať

uhradenú daň za vjazd a zotrvanie

vozidla v historickej časti mesta podľa 
príslušnej tarify

Vstup na Ul. Čepieľ

Mechanický 

stĺpik

Hydraulické 

stĺpiky



Pešia 

doprava
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Regulácia vstupov do pešej zóny

 Vjazdy do pešej zóny budú 
umožnené na základe 

zaevidovanej EČV, prípadne 

na základe prideleného RFID 

tagu (čip) v závislosti od typu 

užívateľa 

 Emisné limity - povolenie sa 

vydáva na základe splnenia 

podmienky emisnej normy, 
ktorá bola stanovená na 

EURO 3, ktorá sa bude každé 

4 roky upravovať na vyššiu 

normu



Pešia doprava

Systém na reguláciu 
vstupov

- Prehľadové 
kamery

- Dohľadové
kamery

- Kamery na 
rozpoznanie EČV

 Automatické a 
manuálne 
ovládanie

- ANPR + RFID 

- SW ovládač na 
dispečingu MsP

- GSM modul
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Pešia doprava

 Kontinuálne sa pokračuje v :

 Rekonštrukcii a výstavbe chodníkov a ich 
debarierizácii

 Obnove priechodov pre chodcov -
nasvecovanie, farebné zvýraznenie 
vodorovného dopravného značenia, 
bezbariérové prvky

 Revitalizácia verejného priestoru a zelene :

 V roku 2017 mesto zrealizovalo komplexnú 
revitalizáciu parku Ľudovíta Štúra 

 Rekonštrukcia trás pre peších, bezpečné 
oddelenie parku od frekventovanej miestnej 
komunikácie spájajúcej centrum mesta s 
miestnou časťou Bôrik a sídliskom Solinky
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Elektro-mobilita

Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily 
a elektrobicykle

 Verejná nabíjacia stanica pre 2 ks elektromobilov a 
2 ks elektrobicyklov pred Mestským úradom

 Nabíjačka bude slúžiť zdarma ako podpora
zlepšenia súčasnej úrovne elektrickej, resp. 
nízkouhlíkovej mobility v meste

 Bezplatná, spolupráca so SSE
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Elektro-mobilita
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Verejná nabíjacia 

stanica pre 

elektromobily a 

elektrobicykle

pri MsÚ v Žiline



Elektro-mobilita

Akčný plán nízkouhlíkovej mobility mesta 
Žilina

 Vypracovaný ŽU (Elektrotechnická fakulta) v 
spolupráci s miestnymi „stakeholdermi“, v rámci 
projektu SOLEZ v spolupráci so zahraničnými 
partnermi Programu Interreg Central Europe

 Je zameraný na riešenie problematiky emisného 
zaťaženia v meste, ktoré pochádza najmä 
z dopravy a podporuje princíp znižovania emisií 
prostredníctvom nízkoemisných opatrení, najmä 
nízkoemisných zón a zón s obmedzenou 
dopravou

 Okrem toho sa zameriava na opatrenia týkajúce 
sa parkovania, podpory cyklodopravy či pešej 
dopravy a rozvoja elektromobility
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Časové rozdelenie a finančná náročnosť 

jednotlivých opatrení v rámci akčného plánu



Elektro-mobilita

Koncepcia rozvoja elektro-mobility v meste Žilina

 Rieši súčasný stav v oblasti dopravnej infraštruktúry a analýzu potenciálu 

a možností na zlepšenie úrovne elektrickej, resp. nízkouhlíkovej mobility 

v meste Žilina

 Dokument má za cieľ prispieť k efektívnejšej implementácii opatrení na 

rozvoj elektromobility v meste a k návrhu prvkov a služieb e-mobility

 Definuje strategické miesta rozmiestnenia nízkouhlíkových zón

a nabíjacích staníc

 Navrhuje jednotlivé opatrenia a stanovuje časový harmonogram ich

implementácie

 Koncepcia bola nedávno spracovaná a odovzdaná mestu
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Elektro-mobilita
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Krátkodobý 

časový 

horizont 

nabíjacej 

infraštruktúry 

v meste

 Realistický  Optimistický



Parkovacia politika

Inteligentné riešenie parkovania v centre 

 Pilotné opatrenie týkajúce sa problematiky 

inteligentného parkovania v meste:           

Vybudovanie zóny s monitorovaným parkovaním        

a zobrazením aktuálneho stavu obsadenosti 

parkovacích miest

 Systém pozostáva zo softvéru na informačnom paneli

a osadenia monitorovacích senzorov

 Eliminácia zbytočných jázd v prípade

obsadenia parkoviska

 Miesto realizácie – Ul. Republiky

 Technólogiu a softvér vyvinuli CDV

22



Parkovacia politika
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Parkovacia politika
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1. Systém pozostáva z 

osadenia monitorovacích 

(prejazdových) senzorov a 

softvéru na zber dát

2. Analýza monitorovaného 

územia a vyhodnotenie

situácie

3. Návrh jednotlivých opatrení

na zefektívnenie organizácie

statickej dopravy

4. Miesto realizácie – východné

centrum mesta s dvomi

vjazdami a 4 výjazdami

5. CDV – technológia a softvér

6. Potreba vypracovania

štúdie, ktorá popíše jasný 

postup

7. Termín realizácie: 

12/2018 – 3/2019

Inteligentné riešenie parkovania
v centre mesta



Parkovacia politika

Organizácia dopravy a parkovanie v centre mesta

 Tento rok prebehla zmena organizácie dopravy v pešej zóne 

 Nové zvislé a vodorovné dopravné značenie, vyznačenie stanoviska pre 

taxi, vyznačenie parkovacích miest

Parkovacie domy

 Pilotný projekt na sídlisku Hájik, medzi Ul. Petzvalova a Baničova, 

spracovaná štúdia, PD a prebieha proces EIA a schvaľovanie

 Sídlisko Vlčince – lokalita medzi Ul. T. Vansovej a Obchodná – prebieha 

spracovanie štúdie 

 Sídlisko Solinky – vybrané lokality – Smreková 2 (ide sa spracovať štúdia) 

a Zberné suroviny - podniknú sa kroky, aby bola prevádzka odstránená a 

priestor využitý na výstavbu menšieho parkovacieho domu v zmysle ÚPN 

 Na sídliskách sa odstraňujú vraky, ktoré zaberajú voľné plochy

 Zaviedol sa zákaz parkovania vozidiel nad 5 m na sídliskách (Vlčince, 

Solinky a Hájik) – služobné dodávky, úžitkové, nákladné vozidlá
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Osveta, informovanosť, propagácia, 
kampane, výmena skúseností
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 Národné kampane: 

 Do práce na bicykli, Európsky týždeň 

mobility

 Lokálne kampane: 

 Cykloraňajky, Občerstvenie pre 

cestujúcich MHD, Deň zdravého 

ovzdušia, Dni energie a ekológie, Deň 

otvorených dverí DPMŽ, Cyloškola pre 

najmenších, Bezplatná MHD, Porovnanie 

záberu verejného priestoru – MHD vs. IAD

 Výmena skúseností medzi 

zainteresovanými stranami - semináre, 

konferencie, workshopy ...
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 Informačné a propagačné letáky, plagáty, tlačové 

správy
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Ďakujem 

za pozornosť
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