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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1.1 Stavba
Názov stavby:
Kraj:

Projektový zámer vybudovania mestského cyklistického okruhu O5
Bratislavský samosprávny kraj

Okres:

Bratislava I, Bratislava III

Katastrálne územie:

Staré Mesto, Vinohrady

Druh stavby:

rekonštrukcia, stavebné úpravy

1.2 Objednávateľ
Názov stavebníka:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

IČO

: 00 603 317

DIČ

: 2020887385

1.3 Zhotoviteľ
Názov a adresa:

ALFA 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

IČO

: 35 889 853

DIČ

: 2021835013

Hlavný inžinier projektu: Ing. Gabriel Petřvalský
Zodpovedný projektant: Ing. Petra Ivádyová

2. ZDÔVODNENIE ŠTÚDIE
Účelom spracovania technickej štúdie je navrhnúť možnosti vybudovania cyklotrasy
v úseku medzi ulicami Žabotová a Limbová z dopravného ako aj stavebného a majetkového
hľadiska. V súčasnosti v časti medzi ulicami Žabotova a Limbová je nedostatočne riešené
prepojenie hlavných mestských radiál Kramárska a Lamačská cyklistickou dopravou. Cyklisti
jazdia v hlavnom dopravnom priestore spolu s ostatnými účastníkmi cestnej premávky.
Vybudovanie siete cyklistických trás bude mať pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto
zásadný význam z hľadiska jej ďalšieho udržateľného rozvoja. Cyklistická doprava by sa mohla
stať reálnou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave.
Vybudovaním kvalitnej a súvislej siete cyklotrás by časť miestnych dopravných tokov
mohla prevziať cyklistická doprava, čím by sa znížilo zaťaženie komunikácií motorovou
dopravou, znečistenie exhalátmi a hlukom.
Cyklistické okruhy prepájajú jednotlivé radiály v pravidelnej vzdialenosti od centra mesta.
Okružná trasa O5 prepája radiály v úrovni Mlynskej doliny v západnej časti mesta, Mladej gardy
v severnej časti mesta, Tomášikovej vo východnej časti mesta a Kutlíkovej v južnej časti mesta.
Spája ulice Kutlíkova – Pajštúnska – Bratská – Kapitulské polia – Most Lafranconi – Mlynská
dolina – Pri Habánskom mlyne – Opavská – Ďurgalova – Jahodová – Uhrova – Bárdošova –
Na Revíne – Bárdošova – Bellova – Ôsma – Brusnicová – Krahulčia – Sliačska – Račianska –
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Jánoškova – Kukučínova – Pluhová – Gavlovičova – Hattalova – Zátišie – Tomášikova –
Kaštieľska – Parková – Jastrabia a Komárňanská.

2.1 Účel a ciele štúdie
Cieľom spracovania štúdie je vytvoriť spojitý mestský cyklistický okruh O5 v úseku medzi
ulicami Žabotová a Limbová a tým vytvoriť prepojenie na existujúce a novovzniknuté cyklotrasy.
Cyklistické trasy vytvárajú kompletný systém prepájajúci jednotlivé časti mesta, vytvárajú
plošnú sieť cyklistických cestičiek v jednotlivých mestských častiach a v extraviláne nadväzujú
na nadmestské a medzinárodné cyklistické trasy.
Účelom tejto štúdie bolo na základe súťažných podkladov objednávateľa preskúmať
možnosti vybudovania cyklotrasy z dopravného, stavebného, ako aj majetkového
a správcovského hľadiska spolu s jej umiestnením a vedením, tak aby sa zabezpečil bezpečný,
plynulý a organizovaný pohyb cyklistov, chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

2.2 Záujmová oblasť štúdie
Záujmová oblasť je vymedzená jestvujúcou zástavbou od Žabotovej ulice cez ulice
Jaskový rad, Pražská a Opavská po Limbovú ulicu.
Riešenie návrhu jednotlivých variantov bolo obmedzené na jestvujúce komunikácie,
chodníky a priľahlé spevnené a zelené plochy.

3. PODKLADY A ÚDAJE NÁVRHU VARIANTOV
3.1 Vstupné podklady
Pri spracovaní návrhu cyklotrasy v technickej štúdii boli použité tieto podklady:


katastrálna mapa z mapového portálu mapka.gku.sk

3.2 Technické podklady
Návrh technickej štúdie rešpektuje príslušné normy a technické predpisy:



STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií
TP 085 /2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (pôvodné ozn. TP 07/2014)

STN 73 6110 definuje cyklistickú komunikáciu, cyklistický pruh, cyklistický pás, ich parametre
a ďalšie podmienky ich výstavby.
Dopravné značenie vyplýva z platných vyhlášok Ministerstva vnútra SR č 9/2009 Z.z. ktorou sa
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


TNI 01 8020 „Dopravné značky a dopravné zariadenia na cestách“, 2015




STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“, júl 2000
STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, Zmena 1“, december
2003



STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, Zmena 2“, máj 2005

Pri návrhu jednotlivých variantov cyklotrasy boli uvažované tieto parametre:



štandardná šírka cyklistického pruhu 1,5 m vychádza z priestorových nárokov cyklistu,
táto šírka poskytuje dostatočný priestor na manévrovanie cyklistu na samostatnom
jednosmernom pruhu aj na obojsmernej cyklistickej komunikácii s celkovou šírkou 3 m,
návrhová rýchlosť v bežných pomeroch 25 km/h.
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4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SKÚMANÝCH VARIANTOCH
V rámci spracovávania technickej štúdie vybudovania cyklotrasy boli riešené okrem
nultého variantu ešte tri varianty. Vedenie cyklotrasy pre jednotlivé varianty je zrejmé zo situácie
stavby.
Začiatok úseku je na križovatke ulíc Žabotova/Jaskový rad, koniec je na križovatke
Ďumbierska/Limbová. Trasa vedie cez ulice Jaskový rad, Pražská a Opavská. Šírkové
parametre jednotlivých komunikácií sa pohybujú v rozmedzí 4,00 – 6,50 m.

4.1 Údaje o úseku a hlavných oddieloch stavby
VARIANT 1
Variant 1 zahŕňa návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia a stavebné úpravy
v mieste vybudovania cyklistickej cestičky. Smerové a výškové vedenie pozemnej komunikácie
ostáva nezmenené.
Celková dĺžka návrhu cyklotrasy v oboch smeroch je cca 4600 m, z toho 680 m je
samostatný cyklistický pruh a 3920 m je cyklokoridor.
Pri návrhu cyklotrasy bolo uvažované jednotné šírkové usporiadanie:



cyklistického pruhu
1,50 m
smerové a výškové vedenie cyklotrasy kopíruje jestvujúcu komunikáciu

Jestvujúce šírkové parametre obojsmernej komunikácie v ulici Jaskový rad až po
križovatku Jaskový rad/Stromová neumožňujú vybudovanie samostatných cyklistických pruhov,
nakoľko je komunikácia a priľahlé chodníky limitovaná z jednej strany železnicou a z druhej
strany okolitou zástavbou.
Od križovatky Žabotová/Jaskový rad až po križovatku Jaskový rad/Stromová je
navrhované vedenie cyklotrasy v oboch smeroch ako cyklokoridor, ktorý je na vozovke
vyznačený pomocou vodorovného dopravného značenia V8c „Koridor pre cyklistov“. V mieste
križovatky Jaskový rad/Stromová cyklokoridor končí a cyklisti sa stávajú bežnými účastníkmi
cestnej premávky.
Na začiatku ulice Jančurova, v ulici Cesta na Kamzík a v ulici Černicová bude k
jestvujúcemu zvislému dopravnému značeniu doplnená dodatková tabuľka E16d „Priečna jazda
cyklistov“.
Za križovatkou Jaskový rad/Stromová, od slepej ulice Jaskový rad cez ulice Pražská
a Opavská pokračuje navrhované vedenie cyklotrasy v oboch smeroch ako cyklokoridor až po
areál Univerzitnej nemocnice Bratislava.
V priestore jestvujúcej panelovej komunikácie medzi areálom Univerzitnej nemocnice
a železnicou je navrhované vedenie cyklotrasy v oboch smeroch samostanou cyklistickou
cestičkou šírky 2x1,50m. Protismerné cyklistické pruhy sú oddelené vodorovným dopravným
značením šírky 0,125m.
V súčasnosti je táto panelová komunikácia využívaná občasnými vodičmi obojsmerne.
Povrch je značne poničený, niektoré panely sú uvoľnené, praskajú a tvoria sa v nich trhliny
a diery. Vjazd na túto komunikáciu bude v oboch smeroch zakázaný zvislým dopravným
značením B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“, okrem cyklistov a dopravnej
obsluhy vyznačené dodatkovou tabuľkou E12. Betónové panely budú odstránené, podklad
vyrovnaný a vybuduje sa asfaltový povrch cyklistickej cestičky v konštrukčnej skladbe na
občasný pojazd motorovými vozidlami dopravnej obsluhy.
Na začiatku a na konci obojsmernej cyklistickej cestičky je z hľadiska bezpečnosti
farebne odlíšený povrch cyklistického pruhu. Zelené podfarbenie sa realizuje v celej šírke
cyklistického pruhu a na dĺžke 15,0 m pred a 5,0m za nebezpečným miestom, ktorým sa
rozumie začiatok a koniec cyklistickej komunikácie. V strede podfarbenia je umiestnený
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piktogram bicykla so smerovou šípkou. Na zelené podfarbenie v miestach zvýšeného
nebezpečenstva pre cyklistov bude použitá reflexná svetlozelená farba, pri ktorej nebude
dochádzať k zníženiu adhézie.
Na začiatku aj konci cyklistickej cestičky budú osadené zvislé dopravné značky C8
„Cestička pre cyklistov“ a C18 „ Koniec cestičky pre cyklistov“.
Ďalej je od ulice Ďumbierska až po Limbovú ulicu navrhované vedenie cyklotrasy
v oboch smeroch ako cyklokoridor vyznačený na vozovke pomocou vodorovného dopravného
značenia V8c „Koridor pre cyklistov“.
V ulici Uhrova bude osadená zvislá dopravná značka dodatková tabuľka E16d „Priečna
jazda cyklistov“. Na križovatke Durgaľova/Opavská bude osadená zvislá dopravná značka IP4
„Slepá cesta“.
Návrh vedenia cyklotrasy a umiestnenie zvislých dopravných značiek je zrejmé zo
Situácie stavby.
Variant 1 nevyžaduje žiadne preložky či rekonštrukcie inžinierskych sietí.
Z majetkového a správcovského hľadiska je variant 1 situovaný na pozemkoch hlavného
mesta SR Bratislava, Slovenská republika, Slovenská správa ciest. Vlastníctvo pozemkov je
zrejmé zo Situácie stavby.
Tabuľka č.1 Výkaz vodorovného a zvislého dopravného značenia a zemných prác:
m.j.

čistá plocha
nástreku

CELKOM - VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

m2

268

V2b (1,5/1,5/0,125) - pozdĺžna prerušovaná čiara

m2

37,0

p.č.
1

2

3

popis

2

V4 (0,5/0,5/0,25) - vodiaca čiara
V8a - cyklistická smerová šípka
V8c - koridor pre cyklistov
zelené podfarbenie cyklistického pruhu

m
m2
m2
m2

12,0
5,0
144,0
70,0

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

m.j.

Počet

CELKOM - PRÍZEMNÉ

ks

18

B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

ks

2

C8 - Cestička pre cyklistov

ks

2

C 18 - Koniec cestičky pre cyklistov

ks

2

IP 4 - Slepá cesta
E12 - Dodatková tabuľka s textom
E16d - Priečna jazda cyklistov

ks
ks
ks

1
4
7

m.j.
m2
m3
m2

Množstvo
1420,00
440,20
1038,00

m2
m2
m

1142,00
1142,00
685

SAMOSTATNÁ CYKLISTICKÁ CESTIČKA
vybúranie betónových plôch
zemné práce (výkop, zobratie trávn. porastu)
Asfaltový betón AC11
Infiltračný postrek PI 1,0 kg/m2
Cementová stabilizácia CBGM C3/4
Štrkodrvina ŠD 31,5
Záhonový obrubník do betónu (50x150x500)
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VARIANT 2
Variant 2 zahŕňa návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia a stavebné
úpravy v mieste vybudovania samostatnej cyklistickej cestičky. Smerové a výškové vedenie
pozemnej komunikácie ostáva nezmenené.
Celková dĺžka návrhu cyklotrasy v oboch smeroch je cca 4600 m, z toho 1444 m je
samostatná cyklistická cestička a 3156 m je cyklokoridor.
Pri návrhu cyklotrasy bolo uvažované jednotné šírkové usporiadanie:
•

cyklistického pruhu

•

smerové a výškové vedenie cyklotrasy kopíruje jestvujúcu komunikáciu

1,50 m

Vedenie cyklotrasy variant 2 je v ulici Jaskový rad až po križovatku Jaskový
rad/Stromová totožný s variantom 1, kde je navrhované vedenie cyklotrasy v oboch smeroch
ako cyklokoridor, ktorý je na vozovke vyznačený pomocou vodorovného dopravného značenia
V8c „Koridor pre cyklistov“.
Pred križovatkou Jaskový rad/Stromová vznikne v priestore jestvujúcej zelene
obojsmerná cyklistická cestička. Cez križovatku sa vybuduje priechod pre cyklistov a posunie sa
vodorovné značenie V5a „Priečna súvislá čiara“ pre odbočovací pruh zo Stromovej ulice do
ulice Jaskový rad. Ďalej pokračuje obojsmerná cyklistická cestička na jestvujúcom zatrávnenom
stredovom ostrovčeku medzi hlavným pruhom komunikácie smerom na Lamač a odbočovacím
pruhom smerom na Bratislavu. Začiatok a koniec cyklistickej cestičky bude označený zvislým
dopravným značením C8 „Cestička pre cyklistov“ a C18 „Koniec cestičky pre cyklistov“. Cez
odbočovací pruh smerom na Bratislavu sa vybuduje priechod pre chodcov a označí sa
vodorovným dopravných značením V6a ako aj zvislým dopravným značením IP6 „Priechod pre
chodcov“. Cyklistická cestička bude ohraničená záhonovým obrubníkom. Výškovo bude vedená
po jestvujúcom teréne. Povrch bude s asfaltovým krytom.
Za križovatkou Jaskový rad/Stromová, od slepej ulice Jaskový rad smerom na Pražskú
ulicu pokračuje navrhované vedenie cyklotrasy ako cyklokoridor. V protismere je od križovatky
Uhrova/Jaskový rad navrhované vedenie cyklotrasy ako cyklistická cestička, ktorá začína
a končí plynulým nábehom s farebne odlíšeným povrchom a piktogramom bicykla so smerovou
šípkou v smere jazdy. Nasledne na ulici Pražská až po ulicu Opavská je navrhované vedenie
cyklotrasy ako obojsmerná cyklistická cestička. Z dôvodu strmého svahu od cesty II/572 je
nutné na ulici Jaskový rad a Pražská ulica vybudovať zárubný múr v mieste cyklistickej cestičky.
Na začiatku aj konci cyklistickej cestičky budú osadené zvislé dopravné značky C8
„Cestička pre cyklistov“ a C18 „ Koniec cestičky pre cyklistov“. V ulici Uhrova bude osadená
zvislá dopravná značka dodatková tabuľka E16d „Priečna jazda cyklistov“.
Za križovatkou Durgaľova/Opavská pokračuje navrhované vedenie cyklotrasy v oboch
smeroch ako cyklokoridor až po areál Univerzitnej nemocnice Bratislava.
V priestore jestvujúcej zelene medzi areálom Univerzitnej nemocnice a panelovou
komunikáciou vedľa železnice je navrhované vedenie cyklotrasy v oboch smeroch samostanou
cyklistickou cestičkou šírky 2x1,50m. Protismerné cyklistické pruhy sú oddelené vodorovným
dopravným značením šírky 0,125m. V tomto priestore budú odstránené stromy a kríky,
vyrovnanie podkladu a vybuduje sa asfaltový povrch cyklistickej cestičky. Na konci cyklistickej
cestičky je z dôvodu strmého svahu od jestvujúcich garáží navrhnutý zárubný múr.
Na začiatku a na konci obojsmernej cyklistickej cestičky je z hľadiska bezpečnosti
farebne odlíšený povrch cyklistického pruhu. Zelené podfarbenie sa realizuje v celej šírke
cyklistického pruhu a na dĺžke 15,0 m pred a 5,0m za nebezpečným miestom, ktorým sa
rozumie začiatok a koniec cyklistickej komunikácie a miesta vjazdu na okolité pozemky.
V strede podfarbenia je umiestnený piktogram bicykla so smerovou šípkou. Na zelené

6

Stavba: Projektový zámer vybudovania mestského cyklistického okruhu O5
Časť stavby: A. Sprievodná správa, TŠ

Alfa04 a.s

podfarbenie v miestach zvýšeného nebezpečenstva pre cyklistov bude použitá reflexná
svetlozelená farba, pri ktorej nebude dochádzať k zníženiu adhézie.
Ďalej je od ulice Ďumbierska až po Limbovú ulicu navrhované vedenie cyklotrasy v
oboch smeroch ako cyklokoridor vyznačený na vozovke pomocou vodorovného dopravného
značenia V8c „Koridor pre cyklistov“.
Návrh vedenia cyklotrasy a umiestnenie zvislých dopravných značiek je zrejmé zo
Situácie stavby.
Variant 2 si vyžiada preložku rozvodnej skrine na ulici Pražská v mieste vybudovania
cyklistickej cestičky a zárubného múra a s tým súvisiacich prác. Pri realizácii môže dôjsť ku
stretu viacero inžinierských sietí, ktoré bude nutné ochrániť resp. preložiť. Tie budú riešené
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie po presnejšom zameraní a určení ich polohy.
Z majetkového a správcovského hľadiska je variant 2 situovaný na pozemkoch hlavného
mesta SR Bratislava, Slovenská republika, Slovenská správa ciest. Vlastníctvo pozemkov je
zrejmé zo Situácie stavby.
Tabuľka č.2 Výkaz vodorovného a zvislého dopravného značenia a zemných prác:
p.č.
1

2

3

popis
CELKOM - VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

m.j.

čistá plocha
nástreku

m2

775,75

V1a (0,125) - pozdĺžna súvislá čiara

m

2

17,0

V2b (1,5/1,5/0,125) - pozdĺžna prerušovaná čiara

m2

30,0

V4 (1,5/1,5/0,25) - vodiaca čiara

m

2

10,0

V5a – priečna súvislá čiara

m2

1,75

2

16,0

V6a – priechod pre chodcov

m

V7 – priechod pre cyklistov
V8a - cyklistická smerová šípka
V8c - koridor pre cyklistov
zelené podfarbenie cyklistického pruhu

m2
m2
m2
m2

18,0
11,0
124,0
645,60

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

m.j.

Počet

CELKOM - PRÍZEMNÉ

ks

29

C8 - Cestička pre cyklistov

ks

7

C 18 - Koniec cestičky pre cyklistov

ks

7

IP 6 – Priechod pre chodcov
IP7 – Priechod pre cyklistov
E16d - Priečna jazda cyklistov

ks
ks
ks

1
8
6

m.j.
m2
m3
m2
m2

Množstvo
32,50
971,50
1943,00
1995,00

m2
m2

2194,50
2194,50

SAMOSTATNÁ CYKLISTICKÁ CESTIČKA
vybúranie betónových plôch
zemné práce (výkop, zobratie trávn. porastu)
odstránenie stromov a kríkov
Asfaltový betón AC11
Infiltračný postrek PI 1,0 kg/m2
Cementová stabilizácia CBGM C3/4
Štrkodrvina ŠD 31,5
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Záhonový obrubník do betónu (50x150x500)
Zárubný múr
Preložka RS

Alfa04 a.s

m
m
ks

533,0
310,0
1

VARIANT 3
Variant 3 zahŕňa návrh vybudovania samostatnej cyklistickej cestičky v priestore
križovatky Jaskový rad/Stromová/Pražská. Smerové a výškové vedenie pozemnej komunikácie
ostáva nezmenené.
Celková dĺžka návrhu cyklotrasy v oboch smeroch je cca 280 m.
Pri návrhu cyklotrasy bolo uvažované jednotné šírkové usporiadanie:
•

cyklistického pruhu

1,50 m

Navrhované vedenie cyklotrasy v oboch smeroch je v priestore jestvujúcich zelených
plôch v križovatke. Variant 3b si vyžiada vybudovanie lávky ponad odbočovací pruh smerom na
Bratislavu. Návrh je zrejmý zo Situácie stavby.
Variant 3 je rozpracovaný vo forme grafického znázornenia možného vedenia cyklistov
cez križovatku a nebol ďalej spracovávaný po dohode s objednávateľom.

4.2 Nultý variant
Predkladaná technická štúdia sa zaoberá územím lokalizovaným v časti medzi ulicami
Žabotová a Limbová v okrese Bratislava I a Bratislava III – MČ Nové Mesto.
V MČ Nové Mesto a MČ Staré Mesto sú vybudované cyklistické trasy prevažne
v radiálnom smere, Lamačská, Kramárska a Račianska radiála. Chýbajú priečne prepojenia.
Nultý variant vychádza zo súčasného stavu cestnej siete, teda bez realizácie cyklotrasy
v danom úseku. Cyklisti v súčasnosti jazdia v hlavnom dopravnom priestore spolu s ostatnými
účastníkmi dopravy bez usmernenia pohybu cyklistov, čím môže dochádzať ku kolíznym
situáciám. Nie je tak zabezpečená bezpečnosť, plynulosť a organizovanosť cyklistov
s ostatnými účastníkmi cestnej premávky.

4.3 Záverečné zhodnotenie
Predmetná technická štúdia „Projektový zámer vybudovania mestského cyklistického
okruhu O5“, prináša svojim technickým riešením pri jednotlivých variantoch významné zvýšenie
komfortu, organizovanosti a bezpečnosti užívateľov tohto úseku siete mestskej komunikácie.
Rozhodujúcou úlohou v ekonomickej časti predmetnej technickej štúdie je okrem ceny
za technické riešenie aj výber optimálneho variantu z hľadiska technického riešenia, jeho ceny
a jej efektívnosti.
Významnou výhodou cyklistickej dopravy sú minimálne náklady na prevádzku, pričom pri
dnešnom spôsobe života je pohyb mimoriadne dôležitý a práve bicykel môže pomôcť udržovať
zdravie populácie. Ďalšou výhodou sú nízke náklady na údržbu komunikácií pre cyklistov. Ak sa
trasy vybudujú v potrebnej kvalite, ich trvanlivosť je rádovo dlhšia než v prípade automobilových
komunikácií.
Vybudovaním kvalitnej a súvislej siete cyklotrás by časť miestnych dopravných tokov
mohla prevziať cyklistická doprava, čím by sa znížilo zaťaženie komunikácií automobilovou
dopravou, znečistenie exhalátmi a hlukom, ako aj nároky na MHD.
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Z hľadiska nákladovej a ekonomickej náročnosti a časového aspektu z pohľadu doby
realizácie je výhodnejším riešením variant 1. Variant 2 je nákladovo náročnejší, ale z hľadiska
technického riešenia, komfortu a vyššej bezpečnosti cyklistov sa javí ako výhodnejší variant.

V Bratislave, február 2017

Vypracoval: Ing. Petra Ivádyová
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