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CYKLOTRASY     stav k 15.10.2013 
 
V Bratislave sa nachádza cca 100km cyklotrás, prevažne rekreačného charakteru. 
Vzhľadom k tomu, že celosvetový trend jednoznačne podporuje rozvoj cyklistickej 
dopravy ako alternatívnu formu dopravy, tak aj Hlavné mesto SR Bratislavy vo 
svojom programe má podporovať a rozvíjať sieť cyklotrás. 
Predovšetkým ide o podporu mestských trás, ktoré v Bratislave chýbajú. 
Realizácia cyklotrás v meste naráža na nespočetné problémy, medzi najväčšie 
patria: 

• vlastnícke vzťahy, 
• priestorové možnosti,  
• stanoviská Krajského dopravného inšpektorátu.  

Práve tieto obmedzujú rozvoj cyklistickej dopravy. 
 
STaRZ v roku 2013  rozpracoval tieto projekty: 
 
1. Blumentálska – Obchodná 
Projekt bol riešený v dvoch stupňoch, štúdia + realizačný projekt. 
Predmetom overovacej štúdie boli 2 variantné riešenia vedenia trasy daným územím. 
Na pracovných poradách za prítomnosti dotknutých orgánov, projektanta a STaRZ-u 
bolo vybrané najvhodnejšie riešenie a následne vypracovaný realizačný projekt. 
Realizačný projekt rieši zmenu organizácie dopravy (vodorovné a zvislé dopravné 
značenie), cyklista je vedený z časti v cyklistických pruhoch, z časti v cyklo-
piktokoridoroch z dôvodu šírkového usporiadania komunikácií.  
Projektant: STU, Katedra dopravných stavieb, Ing. Rakšányi, Radlinského 11, BA 
Zhotoviteľ: Sates a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica 
Termín prác: 06-08/2013 
Realizácia rozpočet : 21 440,00 € + DPH  
Pozn.: Práce ukončené. 
2. Historický okruh 
Jednostupňový projekt rieši zmenu organizácie dopravy (vodorovné + zvislé 
dopravné značenie), vyznačenie krátkych úsekov na Námestí SNP.  
Projektant: DIC Bratislava, Koceľova 15, 821 08 Bratislava 
Zhotoviteľ: Sates a.s., Domové role 76/II, Ružinov - Prievoz, 820 30 Bratislava 
Termín realizácie: 05-08/2013 
Realizácia rozpočet: 4 502,35 € + DPH 
Pozn.: Práce ukončené 
3. EUROVELO 6, úsek Berg – Čunovo 
Jednostupňový projekt rieši zmenu organizácie dopravy (vodorovné + zvislé 
dopravné značenie). Celý úsek je vyznačený novým cykloturistickým značením. 
Projektant: PKDS s.r.o., Mlynská 34,  841 07 Bratislava 
Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s.r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá 
Termín realizácie: 07-10/2013 
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Realizácia rozpočet: predpoklad 21 001 € + DPH 
Pozn.: Práce pozastavené z dôvodu potreby uzavretia zmluvy o využívaní účelovej 
komunikácie (VV cesta) medzi Vodohospodárskou výstavbou a Hlavným mestom SR 
Bratislavou. 
4. Chorvátske rameno, Južná radiála 
Stavebné práce + zmena organizácie dopravy (vodorovné + zvislé dopravné 
značenie). 
Projektant: PKDS s.r.o., Mlynská 34,  841 07 Bratislava 
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 82104 Bratislava 
Termín prác: 08-09/2013 
Realizácia rozpočet: 71 533,40 € + DPH 
Pozn.: Práce ukončené. 
5. Trenčianska     
Cieľom štúdie je zlepšenie preferencie a kontinuality už vybudovaného úseku 
cyklotrasy na Trenčianskej ulici. Začiatok riešeného úseku je od križovatky Bajkalská-
Trenčianska ( bez riešenia tejto križovatky) a koniec na Dulovom námestí v 
križovatke s Košickou ulicou. Predmetom štúdie je zmena organizácie dopravy, 
úprava priechodov cyklistov cez križovatky, úprava svetelnej signalizácie. 
Projektant: INPROP inžinierske a projektové práce, Ing. Peter Pokrivčák 
Cena PD: 6 300,00 € + DPH 
Pozn.: štúdia bola odovzdaná a prebieha proces pripomienkovania, vyjadrovania 
všetkých dotknutých inštitúcií a zapracovávanie pripomienok KDI do projektu. 
6. Prístavná – prepojenie s Prístavným mostom  
Cieľom jednostupňového projektu je prepojenie cyklotrasy na Prístavnej ulici s 
cyklotrasou pod Prístavným mostom. Za účelom zvýšenia bezpečnosti pohybu 
cyklistov bol vybudovaný cyklistický prechod cez Prístavnú ulicu, bezbariérová 
úprava nábehov a obnova dopravného značenia. 
Projektant: Ing. Andrej Ridilla, Bosákova, Bratislava 
Zhotoviteľ: Cisár s.r.o., Dlhá 3013/33B, 900 25 Chorvátsky Grob 
Realizácia rozpočet: 17 593,00 € + DPH 
Termín ukončenia: 08/2013 
Pozn.: Práce ukončené. Vlastník pozemku Verejné prístavy, a.s. súhlasil s 
cyklistickým priechodom na obdobie 1 rok od výstavby – dočasné riešenie z dôvodu 
overenia funkčnosti navrhnutého riešenia. 
7. Prístavný most – rekonštrukcia cyklo-lávky  
Cieľom jednostupňového projektu je návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti a 
komfortu prejazdu cyklistov úsekom po lávke Prístavného mosta. Predmetný úsek je 
súčasťou hlavnej cyklotrasy „Dunajská cesta“, patrí medzi hlavné mestské cyklotrasy 
a na strane mestskej časti Bratislava - Petržalka sa napája na Medzinárodnú 
dunajskú cyklistickú cestu Eurovelo 6.    
Začiatok riešeného úseku je v mieste styku s Eurovelo 6 (MČ Petržalka) - nábehová 
rampa z betónovej konštrukcie. Riešený úsek pokračuje po lávke na oceľovej 
konštrukcií mosta a končí betónovou zatočenou rampou pod Prístavným mostom.  
Projektant: DOPRAVOPROJEKT, Kominárska 2,4, Bratislava 
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Cena PD: 9 492,60 € + DPH 
Termín odovzdania JP: 07/2013 
Pozn.: Snaha o realizáciu projektu pomocou nenávratného finančného príspevku. 
Projekt ukončený: problém – neznámi vlastník cyklistickej lávky.  
8. P. Biskupice – Vrakuňa  
Predmetom jednostupňového projektu je uskutočňovanie prác – výmena asfaltového 
povrchu na cyklistickej trase Podunajské Biskupice – Vrakuňa v úseku Korytnická – 
Žitavská (staničenie 0,550 – 1,450 km) a obnova dopravného značenia na cyklotrase 
za účelom zvýšenia bezpečnosti a bezbariérového pohybu cyklistov po cyklistickej 
trase.  
Projektant: JOSA, Mierová 14, 900 21 Svätý Jur 
Zhotoviteľ: SKANSKA SK a.s., Krajná  29, Bratislava  
Rozpočet: 77 840,00 € + DPH 
Termín prác: 09-10/2013 
Pozn.: Prebieha realizácia, predpokladaný termín ukončenia prác do 31.10.2013. 
9. Karloveské rameno 
Jednostupňový projekt  
Problémy: nevysporiadané majetkové vzťahy, prebieha vysporiadanie pozemkov 
medzi UK Bratislava a Hlavným mesto SR Bratislava 
Pozn.: po vysporiadaní vlastníckych vzťahov je potrebné zabezpečiť územné 
rozhodnutie a stavebné povolenie. 
Problémom zostávajú priesaky na zrealizovanej protipovodňovej hrádzi v Karloveskej 
zátoke. 
10. Vajnorská radiála: úsek Vajnory – Zlaté piesky 
Príprava overovacej štúdie časti Vajnorskej radiály, úsek Vajnory – Zlaté piesky. 
Projektant: DIC Bratislava, s.r.o. Koceľova 15, 821 08 Bratislava 
Cena PD: 325,00 € + DPH 
Pozn.: Prebieha oprava, doplnenie projektu na základe pripomienok STaRZ-u. Po 
odovzdaní štúdie bude prebiehať proces schvaľovania, vyjadrovania všetkých 
dotknutých orgánov. 
11. Račianska radiála: úsek Trnavské mýto – Pekná cesta 
Spracovaná overovacia štúdia rieši predmetný úsek od križovatky Krížna – 
Legionárska (napojenie na existujúcu trasu na Blumentálskej ulici, bez riešenia 
križovatky) po križovatku Račianska – Pekná cesta. 
Projektant: Mobilita servis spol. s r. o., Technická 6, 821 04 Bratislava 
Cena PD: 5850,00 € + DPH 
Stav: Projekt ukončený z priestorových dôvodov, nejasnosti umiestnenia trasy 
a nepriaznivých vlastníckych vzťahov. Riešenie bodových opatrení (viď. bod 29). 
12. Nábrežie – MDCC, úsek Most SNP – Starý most 
Cyklotrasa na nábreží je členená na 3etapy (Most SNP – Propeler, Propeler – 
Osobný prístav, Osobný prístav - Gondova). Riešený úsek je súčasťou MDCC a 
prepojením už existujúcej cyklotrasy na nábreží Dunaja (úsek Most Lafranconi – 
most SNP), plánovanej cyklotrasy na Pribinovej ulici a lávky na Starom moste.  
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Pozn.: Nejednotné názory na umiestnenie trasy- STaRZ požiadal Magistrát Hl. mesta 
SR o stanovisko k predmetného investičnému zámeru. 
Po usmernení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy k predmetnej investičnej činnosti 
STaRZ vypísal novú súťaž na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a 
stavebné povolenie. 
Projektant: N-Via s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel 
Cena PD: 10 856,00 € + DPH 
Termín odovzdania PD: 11/2013 
13. Pribinova 2 (SND – most Apollo) 
Spracovaný jednostupňový projekt na stavebné práce + zmena organizácie dopravy 
(vodorovné + zvislé dopravné značenie). 
Projektant: Cestprojekt spol. s.r.o., Černyševského 26, 851 01 BA 
Cena PD: 3 555 € + DPH 
Stav: Prebieha pripomienkové konanie za účelom vydania stavebného povolenia. 
Problém s nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi na komunikácií Pribinova medzi 
spoločnosťou Ballymor a Hlavným mestom SR.  
Pozn.: Predmetný úsek sa v budúcnosti napojí na cyklotrasu SND - Starý most 
(investor: Ballymor) 
14. Cykloprístrešok na ŽST 
STaRZ zabezpečil na podnet Magistrátu Hl. mesta SR vypracovanie projektovej 
dokumentácie. 
Cena PD: 500,00 € + DPH 
15. Cyklostojany 
Predpoklad pre rok 2013 – dodávka a montáž 90 ks cyklostojanov. 
Pozn.: Prebieha výber vhodných lokalít a umiestnenie cyklostojanov na základe 
požiadaviek zástupcov Magistrátu hl. mesta, Cyklokoalície a Mestských častí. 
16. Ružinovská: úsek Bajkalská – Astronomická 
Vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. 
Projektant: N-Via s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel 
Cena PD: 3163,00 € + DPH 
Pozn.: majetkové problémy + problémy s umiestnením trasy (severná-južná strana) 
Stav: STaRZ zabezpečila vypracovanie geometrického plánu „GP“ na vysporiadanie 
pozemkov. V súčasnosti je GP podaný na Katastri nehnuteľností „KN“ so žiadosťou 
o zápis GP do operátu KN. 
Cena GP: 4100,00 € (Ing. Georg Mroč) 
Pozn.: STaRZ požiadala v rámci zmien a doplnkov k územnému plánu umiestnenie 
trasy z južnej na severnú stranu z dôvodu výhodnejšieho vedenia trasy, 
priaznivejších majetkových vzťahov.  
17. Okružná trasa, úsek Zátišie – Tomášikova – Domové role – Slovnaftská 
Vypracovaná overovacia štúdia za účelom získania umiestnenia trasy v teréne, 
zistenie vlastníckych vzťahov. 
Projektant: PROKOS s.r.o., Černyševského 26, 851 01 BA 
Cena PD: 8 000,00 € + DPH 
Pozn.: Prebieha pripomienkové konanie k umiestneniu trasy.  
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18. Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská 
Vypracovaná overovacia štúdia umiestnenia trasy. 
Projektant: NVia s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel 
Cena PD: 2 100,00 € + DPH 
Pozn.: Prebieha pripomienkové konanie k umiestneniu trasy.      
Problém: Nejednotné názory odboru ŽP a MČ Petržalka vo veci výrubu stromov. 
Nová zmena vlastníckych vzťahov v blízkosti komunikácie Námestie hraničiarov. 
19. Devínska cesta (súťaž návrhov) 
STaRZ vyhlásil súťaž pre verejnú anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú 
súťaž na riešenie cyklotrasy Devínska cesta v Bratislave. 
Cieľom súťaže bolo získať nové návrhy na funkčné architektonické stvárnenie 
územia s navrhnutým a technickým riešením cyklotrasy s vytvorením optimálnych 
podmienok pre bezkolízne sprejazdnenie Devínskej cesty cyklistickou dopravou, 
minimalizovať  záber cudzích pozemkov a navrhnúť ekologicky nenáročné riešenie. 
Termín na doručenie súťažných návrhov bol: 20.09.2013. 
Pozn.: Súťaž ukončená. Víťazom sa stal návrh č.1 – spracovateľ: Dopravoprojekt 
a.s., Bratislava 
20. Bajkalská, úsek Ml.Nivy – Ružinovská 
Príprava projektu pre územné rozhodnutie DUR, zistenie vlastníckych vzťahov, 
umiestnenie trasy v teréne. 
Projektant: DS projekt s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava 
Cena PD: rozpracovanosť 1890,00 € + DPH  
Pozn.: Vzhľadom na majetkové problémy  a plánované investičné zámery v danej 
lokalite je projekt pozastavený. Náhradné (dočasné) riešenie: bodové opatrenia (viď. 
bod 30) 
21. Májkova, prepojenie Blumentálska-Špitálska 
Jednostupňový projekt, zmena organizácie dopravy + stavebné úpravy 
Prepojenie vybudovanej cyklotrasy na Blumentálskej ulici a už existujúcej cyklotrasy 
(cyklo-piktokoridor) na Odborárskom námestí (Špitálska). 
Projektant: Ing. Andrej Ridilla, Bosákova 7, 851 04 Bratislava 
Cena PD: 960,00 € + DPH  
Zhotoviteľ: Signatech, s.r.o., Družstevná 737/1, 900 89 Častá 
Rozpočet: predpoklad 27642,41 € + DPH 
Stav: Prebieha realizácia, termín ukončenia prác do 31.10.2013. 
22. Jarovce – Eurovelo 6  
Vypracovávanie overovacej štúdie – 4 varianty umiestnenia trasovania. Cieľom 
štúdie je prepojenie centra Jaroviec s hrádzou Eurovelo 6. 
Projektant: PROKOS s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 
Cena PD: 7600,00 € + DPH  
Pozn.: prebieha pripomienkové konanie za účelom získania najvhodnejšej varianty 
trasovania cyklotrasy. 
23. Alstrova – Pekná cesta 
Vypracovaná overovacia štúdia. 
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Popis trasy: Cieľom štúdie bolo navrhnúť optimálne trasovanie novej cyklotrasy, ktorá 
umožní obyvateľom mestskej časti Rača ako aj návštevníkom tejto mestskej časti 
komfortné a hlavne bezpečný prechod územím Rače cez vinice a vyhnúť sa hlavným 
cestným ťahom.  
Projektant: R- PROJECT INVEST, s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 
Cena PD: 2100,00 € + DPH  
Pozn.: štúdia odovzdaná, prebieha pripomienkové konanie a zisťovanie vlastníckych 
vzťahov v riešenom území. 
24. DNV – Lamač  
Vypracovanie vyhľadávacej štúdie za účelom získania najvhodnejšieho trasovania. 
Projektant: PKDS s.r.o., Mlynská 34; 841 07 Bratislava 
Cena PD: predpoklad 8 676,00 € + DPH  
Stav: Prebieha pripomienkovanie celého úseku. Zároveň bolo zabezpečené 
vypracovanie jednostupňového projektu 1. etapy (viď. bod 31)  
25. Košická (I.,II.,III.etapa) 
Prebieha spracovanie overovacej štúdie, zmena organizácie dopravy (vodorovné + 
zvislé dopravné značenie) + úprava svetelnej signalizácie. 
Projektant: Ing. Peter Rakšányi, PhD., Vígľašská 6; 851 06 Bratislava 
Cena PD: 3 150,00 € + DPH  
Pozn.: Problém s umiestnením trasy v úseku Most Apollo – Prievozská. Prebieha 
pripomienkové konanie. 
26. P. Biskupice: úsek Železničná stanica – Oremburská - Trojičné nám. 
Spracovanie jednostupňového projektu, zmena organizácie dopravy + stavebné 
úpravy. 
Projektant: PROKOS s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 
Cena PD: 990,00 € + DPH  
Pozn.: Projekt je vypracovaný, prebieha riešenie technického problému - odvodnenie 
komunikácie Vetvárska.  
27. P. Biskupice: Trojičné námestie – hrádza 
Ide o preverenie reálnosti prepojenia MČ P. Biskupice (Trojičné námestie) s 
ľavobrežnou hrádzou Dunaja. 
Projektant: Peruvia s.r.o., Kúpeľná 73/A, 931 01 Šamorín 
Cena PD: 990,00 € + DPH  
Pozn.: Projekt odovzdaný. Prebieha schvaľovací proces za účelom zistenia reálnosti 
realizácie tohto projektu, predpokladaný problém – ochranné pásmo areálu Slovnaft. 
28. Prístrešok pre bicykle – Magistrát hlavného mesta SR 
Prístrešok pre zamestnancov Magistrátu hl. mesta SR bol realizovaný v 02/2013. 
Zhotoviteľ: Mapeka s.r.o. 
Cena diela: 4020,60 € + DPH 
Pozn.: Prístrešok úspešne zrealizovaný a v súčasnosti využívaný. 
29. Bodové opatrenia – Račianska radiála 
Račianska radiála – vylepšenie podmienok pre cyklistov (úprava bezbariérovosti 
chodníkov, dopravné značenie) 
Projektant: NVia s.r.o., Nová 5, 900 24 Veľký Biel 
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Cena PD:  830,00 € + DPH 
Pozn.: Projekt je vypracovaný, prebieha riešenie problému s odvodnením účelovej 
komunikácie Nobelova. 
30. Bodové opatrenia – Bajkalská ulica 
Bajkalská ulica, úsek: Ružinovská – Prievozská, bodové opatrenia za účelom 
zvýšenia bezpečnosti prejazdu cyklistov a chodcov na existujúcom chodníku: lokálna 
oprava povrchu, vyznačenie združených priechodov, obnova dopravného značenia.    
Projektant: Ing. Andrej Ridilla, Bosákova 7, 851 04 Bratislava 
Cena PD:  990,00 € 
Pozn.: Projekt vypracovaný, prebieha proces získania povolenia k realizácií. 
Predpoklad realizácie 10-11/2013. 
31. DNV – Lamač: úsek km 1,80-3,60 (ČOV – št. cesta II/505) 
Vypracovanie jednostupňového projektu.  
Projektant: PKDS s.r.o., Mlynská 34; 841 07 Bratislava 
Cena PD: 2 700,00 € + DPH  
Stav:  Predpoklad realizácia rok 2014  - spoločnosť Volkswagen. 
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