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1 Úvod 
Na základe Zmluvy o dielo č.180/2007 uzatvorenej dňa 25.10.2007 na „Paspotrizáciu 

nepremenných parametrov miestnych komunikácií“ uzatvorenej s Mestským úradom  v Žiline bola 

v mesiaci november a december 2007 vykonaná 1. etapa pasportizácie miestnych komunikácií  vybraných 

ulíc v centre mesta Žilina a na sídlisku Vlčince.  V tejto 1. etape prác sa vykonala pasportizácia 52,703 

km na 142 miestnych komunikáciách I. až IV. triedy v centre mesta, na Hlinách 1 až 4 a na Vlčincoch. 

V  mesiacoch apríl až jún 2008 bol vykonaný zber údajov na ďalšej časti miestnych komunikácií. 

Tento krát sa jednalo o mestské časti: Hliny 5 až 8, Bôrik, Solinky, Hájik, Závodie, Bánová a Bytčica.  

V druhej etape prác boli zozbierané údaje o nepremenných parametroch 211 miestnych komunikácií na 

83,104 km ulíc. 

V tretej etape prác, ktorá prebiehala od júla do decembra 2008, bola vykonaná pasportizácia na 

komunikáciách v mestských častiach Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Strážov, Žilinská Lehota, 

Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Budatín, Zádubnie, Zástranie. Taktiež bol dokončený zber údajov 

v centre mesta na pešej zóne. Celá 3. etapa prác predstavovala zber údajov na komunikáciách v dĺžke 

64,475 km, čo predstavovalo fyzicky prejsť ďalších 205 ulíc alebo peších komunikácií.  

Celkovo bola v meste Žilina vykonaná pasportizácia nepremenných parametrov na miestnych 

komunikáciách – 558 uliciach -  v dĺžke 200,281 km. Jedná sa v prevažnej miere o komunikácie I. až III. 

triedy. Komunikácie IV. triedy – pešie a cyklistické neboli vo väčšine prípadov riešené, resp. boli vybrané 

len tie významnejšie, ktoré boli zaznamenané v mapovom podklade. 

 

Pre spracovanie a uloženie pasportizačných údajov sa využil softvér pre „informačný systém 

miestnych komunikácií“ vyvinutý na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v spolupráci s VÚD Žilina. 

Aby bolo využitie softvéru pre mesto Žilina čo najefektívnejšie, bol softvér čiastočne modifikovaný, aby 

sa dali účelnejšie využívať údaje pre jednotlivé mestské časti.  

 

2 Štruktúra prác pri pasporte miestnych komunikácií 

2.1 Pasport nepremenných parametrov 

Zber údajov sa vykonával fyzickou pochôdzkou po miestnych komunikáciách. Mesto Žilina bolo 

rozdelené na  19 častí, podľa ktorých sa postupne v troch časových etapách vykonával zber údajov. 

Jednalo sa o nasledovné rozdelenie, ktoré vychádza čiastočne z delenia podľa Štatistického úradu SR: 

 

Žilina - stred 
Hliny  
Vlčince  
Hájik 
Solinky  
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Bôrik 
Budatín 
Bánová 
Brodno 
Bytčica 
Mojšová Lúčka 
Považský Chlmec 
Strážov 
Trnové  
Vranie 
Zádubnie 
Zástranie 
Závodie 
Žilinská Lehota 

 

Územie pozdĺž rieky Rajčanky označené v ÚPN mesta Žiliny ako „ľahký priemysel“ je v rámci 

pasportu priradené do časti Bánová.  

Podobne územie pomenované v mape mesta ako „Rosinky“ je v rámci pasportu priradené do súboru 

Trnové.  

V mestskej časti Brodno bolo potrebné pomenovať ulice, nakoľko tam nie sú ich názvy určené, ale 

pre jednoznačnú orientáciu v pasportizačných údajoch to bolo potrebné. Zvolené názvy miestnych 

komunikácií sú uvedené v prílohe č.1.  

Technické riešenie predstavovalo zozbieranie údajov o nepremenných parametroch miestnych 

komunikácií fyzickou pochôdzkou po komunikácii, pri ktorej sa údaje zaznamenávali do tlačív na základe 

sledovaného staničenia. Staničenie sa sledovalo vždy od začiatku miestnej komunikácie, tzn. od 

križovatky dvoch ulíc (komunikácií), alebo ak ulica nebola prejazdná, bola slepá, tak jej začiatok bol 

označený od prvého obytného domu, ktorý sa v databáze identifikoval číslom popisným, aby bol začiatok 

resp. koniec ulice jednoznačne definovaný. Zaznamenané údaje o nepremenných parametroch sa 

prevádzali do databázy počítača, kde sú uložené v programe PASPORT OBJEKTOV. Program vychádza 

z požiadaviek obstarávateľa, tak aby obsahoval základné pasportizačné údaje o: 

• ulici resp. komunikácii (názov, trieda, druh povrchu vozovky, dĺžka, šírka) 
• križovatkách ( typ) 
• chodníkoch (dĺžka, šírka, povrch) 
• mostoch ( typ, dĺžka, šírka, podchodná výška) 
• múroch ( typ, dĺžka, výška) 
• protihlukových clonách (dĺžka, výška) 
• lávkach pre peších ( typ, dĺžka) 
• podchodoch ( typ, dĺžka, šírka) 
• železničných priecestiach  (typ) 
• odvodňovacích zariadeniach ( uličné vpusty, odvodňovacie šachty, priepusty, priekopy, rigoly) 
• výhybniach  
• parkoviskách (povrch, dĺžka, šírka) 
• námestiach a spevnených plochách (názov, povrch, dĺžka, šírka) 
• bezpečnostných zariadeniach (zvodidlá, zábradlia) 
• dopravnom značení – zvislé DZ ( typ značky) 
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Tieto údaje slúžia čiastočne pre potreby správcu komunikácií a taktiež pre zhotovovanie štatistických 

výkazov, ktoré sa v pravidelných časových intervaloch poskytujú ŠÚ SR. Štatistický výkaz plne  

kompatibilný s požiadavkami ŠÚ je výstupom programu PASPORT. Správcovi miestnych komunikácií 

sú k dispozícii aj ďalšie tlačové resp. vizuálne zostavy ako výstupy softvéru. 

Miestne komunikácie boli po dohode s odborom dopravy MU v Žiline rozdelené do tried v zmysle 

Vyhlášky 35/1984 Zb. (viď. príloha 2) 

Zber parametrov sa vykonával podľa číselníkov a zatrieďoval nasledovne: 

 

Druh povrchu vozovky a spevnenej plochy: 

• AB – asfaltový betón 

• LA – liaty asfalt 

• CB - cementový betón 

• DL – dlažba 

• ST – štrk 

• NE – nespevnený povrch 

Mosty, nadjazdy a podjazdy (podľa druhu materiálu): 

• BE – betónové a železobetónové) 

• OC – oceľové 

• KA - kamenné 

Križovatky: 

• UR - úrovňová, riadená 

• UN – úrovňová, neriadená 

• MR – mimoúrovňová, riadená 

• MN – mimoúrovňová, neriadená 

Železničné priecestie: 

• SZ – so závorami 

• BZ – bez závor 

Priepusty a odvodňovacie zariadenia: 

• RU - priepust rúrový 

• RA – priepust rámový 

• KL – priepust klembový 

• IN – priepust iný 

• RI – rigol 

• PR - priekopa 

• LO - líniový odvodňovač 
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Múry: 

• OP – oporný 

• ZA – zárubný 

• OB – obkladový 

 

Bezpečnostné zariadenia: 

• ZV – zvodidlá 

• ZA - zábradlia 

 

 

3 Metodika rozdelenia MK na triedy 
 

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách sú miestne komunikácie rozdelené na 

komunikácie I. až IV. triedy. 

Miestne komunikácie I. triedy sú hlavné mestské komunikácie vyhovujúce technicky všetkým 

druhom dopravy (napríklad komunikácie, po ktorých sa vedie aj hromadná verejná doprava, zberné, 

výpadové a iné zvlášť významné mestské komunikácie). 

Miestne komunikácie II. triedy sú ostatné mestské komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú 

premávke všetkých druhov motorových vozidiel. 

Miestne komunikácie III. triedy sú ostatné miestne komunikácie, pokiaľ sú aspoň obmedzene 

prístupné premávke motorovými vozidlami. 

Miestne komunikácie IV. triedy sú miestne komunikácie, na ktorých nie je prístupná premávka 

motorovými vozidlami (napríklad cestičky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody 

a podobne). Do miestnych komunikácií IV. triedy sa zahrnú aj cyklistické chodníky, pokiaľ sú situované 

mimo vozovky pozemnej komunikácie. Do samostatných chodníkov pre peších nepatria chodníky vo 

verejných parkoch, sadoch, lesoparkoch, nespevnených chodníkov okolo rybníkov a jazier alebo 

turistické chodníky. 

 V zmysle tohto rozdelenia boli všetky komunikácie zatriedené po konzultácii s pracovníkmi 

odboru dopravy do jednotlivých tried. V prípade, že dôjde k zmene významu miestnej komunikácie, alebo 

k zmene jej parametrov, systém pasportu je otvorený a je možné parametre v ňom zmeniť. 

 Z pasportizácie boli vynechané štátne cesty II. a III. triedy vedúce mestom, ktoré nie sú v správe 

mesta. Ich zoznam je uvedený v tabuľke v prílohe č 3. Zoznam ciest II. a III. triedy bol odkonzultovaný 

na  SÚC ŽSK. Celkovo územím mesta je vedených asi 23,636 km ciest II. a III. triedy. 

 Rozdelenie miestnych komunikácií do tried je zrejmé z tabuliek v prílohe č.2. V prípade zmeny 

organizácie dopravy v meste je možné klasifikáciu (zatriedenie)  miestnych komunikácií v databáze 

zmeniť. 



 
 ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, STAVEBNÁ FAKULTA, Katedra cestného staviteľstva 

 

 
 
 
4 Záver 
 

Na základe Zmluvy o dielo č. 180/2007 bol vykonaný v období od októbra 2007 do októbra 2008 

v troch etapách zber údajov o nepremenných parametroch miestnych komunikácií v meste Žilina a jej 

mestských častiach. Následne boli údaje spracované a vyhodnotené.  

Po konzultáciách na odbore dopravy MÚ v Žiline došlo k úprave databázy, doladeniu malých 

nezrovnalostí a nepresností. 

Počas prác na úlohe bol vykonaný fyzický pasport na 558 miestnych komunikáciách v celkovej 

dĺžke 200,281 km. Jednalo sa prevažne o komunikácie I. až III. triedy. 

Všetky údaje o miestnych komunikáciách sú uložené v databáze, je možné s nimi ďalej pracovať, 

využívať ich pre správu komunikácií. Systém je otvorený, v prípade zmien je možné údaje upravovať, 

prepisovať, doplňovať podľa potreby a reálnej situácie. 

Výstupom pasportizácie je štatistický výkaz pre ŠÚ SR  a  zároveň sú nepremenné parametre získané 

z pasportizácie aj exaktnými základnými vstupmi pre vyhodnocovanie vizuálnych prehliadok. 

Výkazy o pasportizačných prvkoch je možné tvoriť pre mesto ako celok alebo pre jednotlivé miestne 

časti samostatne. Taktiež je možné tvoriť tlačové alebo obrazové výstupy so zoznamom komunikácií 

alebo zoznamom vybratých objektov.  

Doplnkovým produktom k tejto práci bol aj pasportizačný súbor o možnostiach parkovania v meste 

Žilina, ktorý vznikol počas 2.etapy prác. Parkovacie miesta boli podrobne zdokumentované a 

zaznamenané podľa jednotlivých miestnych častí a v každej z nich aj podľa ulíc. 
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5 Prílohy 
 

1. Zobrazenie miestnych komunikácií, časť Brodno (názvy ulíc) 

2. Zoznam ulíc, na ktorých bol vykonaný pasport – sumárna tabuľka upravená  

3. Zoznam ciest, ktoré nepatria do správy mesta 

4. Štatistické výkazy 
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PRÍLOHA 1 

 

 

P 1      Schéma – miestna časť Brodno (doplnené názvy ulíc) 
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PRÍLOHA 2 

 

Zoznam ulíc s vykonaným pasportom – 1. etapa 

Tab. 2.1   Žilina –stred 

Tab. 2.2   Žilina –stred 

Tab. 2.3   Hliny III. a IV. 

Tab. 2.4   Vlčince 

 

Zoznam ulíc s vykonaným pasportom – 2. etapa 

Tab. 2.11  Hliny V. – VIII. 

Tab. 2.12  Bôrik 

Tab. 2.13   Solinky 

Tab. 2.14   Hájik 

Tab. 2.15   Závodie 

Tab. 2.16   Bánová  

Tab. 2.17   Bánová, ľahký priemysel 

Tab. 2.18   Bytčica 

 

Zoznam ulíc s vykonaným pasportom – 3. etapa 

Tab. 2.21  Žilina – centrum, staré mesto 

Tab. 2.22  Považský Chlmec 

Tab. 2.23  Budatín 

Tab. 2.24  Zádubnie 

Tab. 2.25  Zástranie 

Tab. 2.26  Vranie  

Tab. 2.27  Brodno 

Tab. 2.28  Rosinky 

Tab. 2.29  Trnové 

Tab. 2.30  Mojšová Lúčka 

Tab. 2.31  Strážov 

Tab. 2.32  Žilinská Lehota 
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