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Región v srdci Európy 
 



Fakty a čísla 

Základné informácie: 

• BSK má na svojom území 810 km dopravnej 
siete diaľnic, a ciest I., II.  a III. triedy 

•  BSK má 767 km vyznačených 
cykloturistických trás, prevažne v lesnom 
prostredí. 

• Mesto Bratislava má na svojom území cca 
100 km cyklo dopravných trás 

• Krajom prechádzajú 2 medzinárodné 
cyklotrasy: 

      EuroVelo 6 – Dunajská cyklistická    ......cesta 

      EuroVelo 13 – Cesta železnej ......opony 

• Záhorím prechádzajú 3 národné cyklotrasy: 
Malokarpatská, Záhorácka a Moravská 
cyklomagistrála. 

• BSK využíva na medzinárodnú cykloturistiku 
5 oficiálnych hraničných priechodov do 
Rakúska a Maďarska. 
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EuroVelo 13, v blízkosti  Cyklomosta slobody 
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Prečo robiť územný plán regiónu ? 
Aby sa jasne vymedzili regulatívy, kde a za 
akých okolností sa dá niečo postaviť, či 
poriešiť rôzne druhy dopravy. 
Napríklad poriešiť dopravu v strede mesta. 

Prečo robiť ÚPN - R 



Dokumenty pre navrhovanie 
cyklotrás v BSK 
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Koncepcia rozvoja siete cyklotrás na území 
Bratislavského samosprávneho kraja 
  
  
Projekt č.: 2003-005-704-02 
Projekt je financovaný Európskou úniou 
  
   
  
  
                                 
  
  
  
Spracovateľ: 
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok 
Kysucká 14, 903 01 Senec 
Bratislava, august 2006  
 

Rok 2006: 
Bola vypracovaná koncepcia cykloturistických 
trás na území BSK: 
• Zdokumentoval sa skutkový stav 

cykloturistických trás na území BSK 
• Pomocou dotazníka sa zistil záujem obcí a 

miest o nové cyklotrasy, infraštruktúru 
• Roztriedili sa cyklotrasy podľa rôznych 

parametrov 
• Určil sa jednotný spôsob značenia  

cykloturistických trás 
• Vypracovala sa mapa jestvujúceho stavu 

cykloturistických trás a navrhovaných 
cyklotrás 

• V textovej časti sa spracovali i návrhy 
riešenia problémových  častí 
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Dokumenty pre navrhovanie 
cyklotrás v BSK 

Rok 2013: 
Vypracovaný Územný plán regiónu – BSK 
• včítane cykloturistických trás v celkovej dĺžke 1300 km 



Dokumenty pre navrhovanie 
cyklotrás v BSK 
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Rok 2013: 
 
ÚPN R – BSK: 
Výkres záväzných 
častí riešenia a 
verejnoprospešných 
stavieb 
Cykloturistické trasy 
sú zakreslené i v 
záväznej časti tohto 
dokumentu 
 
 
 
 
 
 



ÚPN R – BSK 
možnosti cyklotrás 

Výber z ÚPN R – BSK: 

• Cyklistická doprava – navrhuje 
rozvoj komplexnej siete cyklotrás 
na území celého BSK aj  a s 
priamymi väzbami na susediace 
regióny. Návrh predstavuje 
rozšírenie tejto siete cca na 200 % 
súčasného stavu. 

• V návrhu ÚPN  R – BSK sú doteraz 
evidované cyklotrasy doplnené o 
nové úseky tak, aby vznikol spojitý 
systém cyklotrás. Navrhovaná sieť 
cyklotrás, prepájajúca obce 
/mestá, lokality s rekreačným, 
prírodným alebo kultúrno – 
historickým potenciálom, 
zabezpečí dopravné a rekreačné 
väzby v krajine pre domácich 
obyvateľov a pre návštevníkov. 
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Cyklodpravná štúdia BSK 
Zároveň s vypracovaním  ÚPN R – BSK sa spracoval i cyklodopravnú štúdiu s podrobným riešením 
všetkých cyklotrás v regióne, ktorej časť cyklotrás je v záväznej i v smernej časti ÚPN R - BSK 

Cerová dráha, singletrack, ktorý je veľmi obľúbený 
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ÚPN R – BSK: 
• sumár jestvujúcich 

cyklotrás slúžil ako 
podklad k návrhu 
ucelenej siete 
cyklotrás v kraji, 
najmä s dôrazom 
na spájanie 
jednotlivých obcí, 
zaujímavými 
miestami a 
hraničnými 
priechodmi. 

Cyklodpravná štúdia BSK 



Príklady riešenia cyklotrás v 
zmysle ÚPN R - BSK 
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ÚPN R – BSK: 
Reálny príklad 
riešenia cyklotrás v 
zmysle schváleného 
ÚPN R  - BSK, je 
prekládka cyklotrasy 
medzi Bratislavou a 
Svätým Jurom             
( rešpektovanie 
cyklotrasy v 
územnom pláne ) 
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Príklady riešenia cyklotrás v 
zmysle ÚPN R - BSK 

ÚPN R – BSK: 
Reálny príklad riešenia cyklotrás v zmysle schváleného ÚPN R  - BSK, je vybudovanie cyklotrasy 
popri riešení diaľnice D4 a rýchlostnej komunikácie R7 



Príklady riešenia cyklotrás v 
zmysle ÚPN R - BSK 
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Po schválení ÚPN R – 
BSK sa niektoré mestá a 
obce pustilo do štúdii, 
ktoré majú zlepšiť 
cyklistickú dopravu. 
Dobrým príkladom je 
mesto Pezinok, ktoré 
má už jasno, ako bude 
viesť cyklotrasy v meste 
v súlade s územným 
plánom BSK.  



Cyklomost slobody:   
Devínska Nová Ves - Schlosshof 
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• Cyklomost slobody 
Devínska Nová Ves – 
Schlosshof spojil 
cyklotrasy na Záhorí na 
slovenskej strane s 
cyklotrasami v Dolnom 
Rakúsku.  Most je dlhý 
525 m, široký 4 m slúži 
pre peších, cyklistov a v 
prípade potreby i pre 
záchranný systém 
oboch krajín. 

• Na nájazd Cyklomost 
slobody sa v roku 2014 
namontuje sčítačka  
cyklistov a peších. 

 Pohľad na Cyklomost slobody z rakúskej strany 



Vybudovanie cyklotrás  
na Devínskej Kobyle 
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V zmysle ÚPN R – BSK sa nám 
podarilo vybudovať na území 
Devínskej Kobyly novú zaujímavú 
sieť cyklotrás najmä pre rodinnú 
cykloturistiku v celkovej dĺžke 37 
km. Tieto cyklotrasy sú napojené 
priamo na Cyklomost slobody a 
štyri mestské časti Bratislavy a 
pritom rešpektujú ochranu 
prírody v tomto vzácnom území. 

Cyklochodníky na Devínskej Kobyle 
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V roku 2014 sa začne 
budovať projekt  „JURAVA“,  
ktorého cyklotrasy spoja tri 
mestské časti/obce.  Vznikne 
cykloturistko-dopravná 
cyklotrasa, ktorá obyvateľom 
z východnej časti Bratislavy 
uľahčí cestu do zamestnania 
alebo na cykloturistiku. 
Cyklotrasa bude dlhá cca 10 
km a spojí bratislavské 
mestské časti Rača, Vajnory    
s mestom Svätý Jur.  

Vybudovanie východného 
cyklistického obchvatu okolo 

Bratislavy 



Riešenie cyklotrás v hlavnom 
meste SR Bratislava 
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Mesto Bratislava si dalo v roku 2013 
vypracovať VÚD Žiilina „Pasport 
mestských cyklotrás a cyklistickej siete 
v meste Bratislava“, ktorý zmapoval 
všetky mestské cyklotrasy, slúžiace na 
cyklistickú dopravu. Podľa tohto 
passportu má Bratislava cca 100km 
takýchto cyklotrás. 
Všetky cyklotrasy sú v tomto pasporte 
podrobne popísané aj detailnou foto 
dokumentáciou. 
Celková dĺžka mestských cyklotrás je  
cca 100 km. 
 



Pasport mestských cyklotrás  
v Bratislave. 
Popis jednotlivých mestských 
cyklotrás aj s rozdelením 
vedenia cyklotrasy do HDP a 
mimo HDP a typom 
cyklotrasy.  

Riešenie cyklotrás v hlavnom 
meste SR Bratislava 
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Riešenie cyklotrás v hlavnom meste 
SR Bratislava 

Aktuálny ÚP Bratislavy z 
hľadiska cyklotrás z roku 
1993 
(tyrkysové čiary) 

Riešenie cyklotrás v hlavnom 
meste SR Bratislava 



20 

Návrh mestských cyklotrás, ktorý 
bude podkladom pre cyklistický 
generel. Tieto cyklotrasy majú 
slúžiť predovšetkým na 
cyklodopravu po meste. 
Riešenie týchto cyklodopravných 
trás je súbor 10 hlavných 
mestských radiál a 8 okružných 
trás, ktoré navzájom tvoria 
základnú kostru cyklotrás v meste. 
Na tieto trasy budú nadväzovať 
miestne trasy, aby vznikol 
vyvážený model cyklotrás po 
meste, ale i s prepojením  na 
okolité obce v blízkosti Bratislavy. 

Riešenie cyklotrás v hlavnom 
meste SR Bratislava 



NÁM. HRANIČIAROV, BRATISLAVA 

•Trasa je zakreslená v ÚP 

•Návrh chodníku 

•Priechod pre chodcov a cyklistov v úrovni chodníku 

(spomaľovací prah) 



 

POĽNÁ, BRATISLAVA 

•Trasa je zakreslená v ÚP 

•Pešia zóna s povoleným vjazdom cyklistov 



BAJKALSKÁ UL., BRATISLAVA 

•Významná spojnica z Eurovelo 6 do Karpát 

•Cestička pre chodcov a cyklistov 

•Riešenie priechodu pre cyklistov primknutého k 

priechodu pre chodcov 



• Bajkalská ulica: Riešenie priechodu pre cyklistov 

primknutého k priechodu pre chodcov 

Príklady riešenia dopravných 
cyklotrás v Bratislave 

Bajkalská ulica počas 
rekonštrukcii  priechodu pre 
cyklistov, ktorý je primknutý k 
priechodu pre chodcov 
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Bajkalská ulica po rekonštrukcii 

• Bajkalská ulica: Riešenie priechodu pre cyklistov 

primknutého k priechodu pre chodcov 

Príklady riešenia dopravných 
cyklotrás v Bratislave 



Na cyklotrasu po Moyzesovej ulici sa pri projekte zabudlo, i keď bola v ÚPN mesta Pezinok 26 

Príklady riešenia dopravných 
cyklotrás v Pezinku 



Cyklistická infraštruktúra   
v BSK 
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Cykloodpočívadlo Devínska  Nová Ves 

Cyklostojany  a cykloodpočívadlá BSK na Záhorí 



Záver 
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Teším sa na spoluprácu a 
stretnutie na zaujímavých  
cyklotrasách v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. 
 
 
 
Kontakt: 
Ladislav Findl 
Ladislav.findl@region-bsk.sk 
mobil: 0911 107 471 

Cyklojazda so županom BSK 



Ďakujem za pozornosť 

Odbor dopravy 
Sabinovská 16, P.O. Box 106 

820 05 Bratislava 25 

 


