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Výskum pracoviska K-DOS za uplynulých 20 rokov bol zameraný na moderné metódy riadenia a výstavby dopravných systémov v urbánnom a krajinnom
prostredí s cieľom udržateľnosti, úspor energií, plôch pre iné funkcie, zvyšovania bezpečnosti a kvality života v dopravnom priestore. Výsledky z domácich
projektov VEGA, ako aj projektov EU 4-6 RP boli overované na podmienkach v SR a budú uplatňované v modernizácii STN a TP, ktoré v najbližšom období
budeme implantovať do relevantných dokumentov.
Research of Department of transportation engineering in past 20 years focusing on modern methods of managing and construction of transport systems in urban and
landscape in order to sustainability, energy saving and increasing safety and quality of life in the transport space. Results of national projects VEGA, as well as projects EU
FP 4-6 were evaluated in the conditions of the Slovak Republic and will be applied in the modernization of the Slovak standards and specifications, which in the near term
will be implanted in the relevant documents.
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VEGA 1/0351/13 Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom
priestore,
VEGA 1/0401/10 Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné
pozemné komunikácie a dopravné plochy,
VEGA 1/0319/03 Konštrukčné a materiálové varianty obnovy asfaltových vozoviek s
opätovným použitím materiálov,
MVTS EVK4-CT-2001-00056/1 Udržateľný rozvoj mesta podporovaný vhodnou
dopravnou infraštúrou,
VEGA 1/7123/20 Výskum vplyvu faktorov a vonkajších podmienok na kvalitu a
životnosť konštrukcií dopravných plôch,
Posúdenie skladby vozoviek a podložia komunikácií pri rekonštrukcii parkoviska s
obchodným centrom v rámci stavby revitalizácia centra mesta Poltár,
Hodnotenie únosnosti cementobetónových vozoviek na letisku M. R. Štefánika, Ivánka
pri Dunaji (2000 – 2010),
Použitie geosyntetických a im podobných materiálov v asfaltových vrstvách vozoviek
(pre Slovenskú správu ciest),
Rekonštrukcia vozovky vnútroareálových komunikácií v Mlynskej doline (pre
Slovensku technickú univerzitu v Bratislave),
Diagnostika a návrh obnovy vozoviek v areály a mimo závodu Holcim (Slovensko),
a.s.,
Posúdenie technického stavu konštrukcie cestného nadjazdu (pre Holcim, a.s.)...

VÝSTUPY PRE TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

APLIKÁCIA A PRÍNOS PRE PRAX
RÚ: STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií

RÚ: STN 73 6102 Križovatky

RÚ: STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic

Odporúčania pre revíziu noriem:

Odporúčania pre revíziu normy:

•

• definovanie a úprava definície jednotlivých typov cestných komunikácií podľa dopravného
významu (definovať rozdiely medzi diaľnicou a rýchlostnou cestou), podľa kategórií,
• v nadväznosti definovať intenzity (všetky, návrhové, prípustné, atď.) na jednotlivých cestných
komunikáciách,
• prehodnotenie kategorizácie cestných a miestnych komunikácií, redukcia kategórií cestných
komunikácií,
• definovanie ochranné pásma cestných komunikácií v nezastavanom území,
• podrobnejšie zásady pre návrh únikových zón,
• úprava návrhového obdobia pre návrh konštrukcií vozoviek podľa dopravného významu
cestnej komunikácie:
• u netuhých a polotuhých vozoviek na D a R 25 rokov, na I. triede a nižších
triedach 20 rokov a u tuhých konštrukcií vozoviek uvažovať pre D a R 30
rokov a ostatných cestných komunikáciách 25 rokov,
• pre cestné komunikácie typu D a R neuvažovať s návrhovou rýchlosťou 60 km/h (ekonomika,
estetika,
• vyššia pozornosť pre cyklistov v nezastavanom území (zosúladenie s STN 736110)
• problematika križovatiek a križovaní zosúladiť s STN 73 6102.

•
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definície verejných priestorov, prieťahov ciest obcami, ochranných pásiem a ich
využitia,
zásady plánovania miestnych komunikácií,
ekologická kapacita , environmentálna únosnosť územia,
bezpečnosť a bezbariérovosť s ohľadom na funkciu priestoru miestnej komunikácie
a z hľadiska hierarchie priority jednotlivých druhov dopravy v danom území,
komunikácie so zmiešanou prevádzkou a komunikácie“ s vylúčením motoristickej
premávky,
uprednostňovanie riešenie okružnými križovatkami, ak si to vyžaduje upokojovanie
a bezpečnosť dopravy,
bezbariérovosť vedenia chodcov, potrebu preukázania spôsobu vedenia cyklistov v
križovatke a definovať za akých podmienok je možné voliť jednotlivé spôsoby
vedenia cyklistov v križovatkách,
riešenie križovatiek v upokojených oblastiach a v zónach s obmedzenou dovolenou
rýchlosťou ako zvýšené križovatkové plochy.
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