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1. Identifikačné údaje 

Názov : Podunajská cyklodopravná trasa, úsek v k.ú. Veľký Biel 

Objednávateľ :  Obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24  Veľký Biel 

Miesto stavby :  Veľký Biel, priestor popri ceste I/61 a cesta III/1062  

Katastrálne územie : Veľký Biel 

Parcelné čísla : 558/1, 324/2, 2580/1, 2580/2, 2583, 2576, 2589, 2584, 2578 

 po existujúcich komunikáciách : 

 2456, 1304, 560/1, 393/4, 558/1 

Okres :  Senec 

Samosprávny kraj :  Bratislavský 

Druh stavby :  novostavba 

Stupeň PD : projekt pre stavebné povolenie 

Zodpovedný projektant :  Ing. Daniela Neumannová, tel.:  0905656509 

 Nová 5, 900 24 Veľký Biel 

2. Základné podklady 

1. Meračský elaborát (Geostav, s.r.o., Bernolákovo, 05/ 2018) 
2. Cesta I/61 Bratislava - Senec (DÚR, Dopravoprojekt Bratislava, 08/2009) 
3. Príslušné zákony, vyhlášky, právne predpisy, zborníky tech. riešení, typizačné smernice, STN a pod. 
4. Výsledky rekognoskácie terénu 
5. Výsledky a závery rokovaní konaných počas spracovávania dokumentácie 

3. Popis technického riešenia 

Výstavba Podunajskej cyklodopravnej trasy č. 4, úsek v k.ú Veľký Biel je v súlade s Koncepciou 
územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému 
systému a významným bodom cestovného ruchu - Aktualizácia 2017. Taktiež je návrh cyklodopravnej trasy v 
súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel, Programovacie obdobie                
2010 - 2019. 

Trasa navrhovanej cyklotrasy v celkovej dĺžke 1,502 63 km začína napojením na projektovaný úsek 
cyklotrasy v k.ú. Nová Dedinka na hranici kat.úz. Nová Dedinka a Veľký Biel pred závorami zabezpečeným 
železničným priecestím na ceste III/1062. Vedie po ceste III/1062 až k priesečnej križovatke s cestou I/61, kde 
bude presmerovaná vodorovným značením s podfarbením zelenej farby na stavbou rozšírený 
chodník/cyklochodník k existujúcemu priechodu (v obci pri autobusovej zastávke, ktorý je osvetlený verejným 
osvetlením) a prevedená na opačnú stranu cesty I/61. 

Odbočením doprava bude pokračovať po taktiež stavbou rozšírenom chodníku/cyklochodníku, čo si 
vyžiada preloženie jestvujúceho zábradlia, ku koncu slepej Bratislavskej ulice. Na tomto úseku bude cyklistom 
prikázané zosadnutie z bicykla. Ďalej cyklotrasa pokračuje v súbehu s cestou I/61 po Bratislavskej ulici, z ktorej 
bude nasmerovaná vodorovným značením s podfarbením zelenej farby na Poštovú ulicu v smere ku križovatke 
s cestou I/61 a v polohe pred areálom zmrzliny Afrodita bude presmerovaná na navrhovaný 
chodník/cyklochodník v páse medzi vozovkou Poštovej ulice a jestvujúcimi oploteniami, ktorý bude ďalej 
vedený v rozšírenom priestore medzi križovatkou Poštová – cesta I/61 ku Kaštieľskej ulici, na ktorej bude 
zriadený priechod. Za priechodom bude cyklotrasa pokračovať v súbehu s cestou I/61 na samostatnom telese, 
ktorá končí za poľnou cestou na hranici katastrálneho územia Veľký Biel a Senec. V rámci stavby je v návrhu 
v nadväznosti na samostatné teleso cyklotrasy chodník (objekt 102 00) oddelený deliacou čiarou. Cyklotrasa 
bude v k.ú. Senec (samostatná stavba) pokračovať k mimoúrovňovej križovatke na začiatku Senca, kde sa 
napojí na existujúci cyklochodník. 

V rámci intravilánu obce je trasa riešená ako cyklochodník (101 00) a v extraviláne obce (od Kaštieľskej 
ul. po katastrálnu hranicu so Sencom) pokračuje ako zlúčené teleso cyklotrasy (101 00) a chodníka (102 00). 

Na obmedzenie jazdy dvojstopových vozidiel po cyklotrase vedenej v samostatnom telese budú 
osadené zábrany zo zvislých stĺpikov osadené do betónové základu. 

Po dobudovaní plánovaných prepojení na ďalšie cyklotrasy a v kombinácii s hromadnou dopravou (vlak/ 
autobus) by sa mal zvýšiť význam a intenzívnejšie využívanie tejto trasy. To sa môže plošne rozširovať a 
narastať aj v závislosti na dobudovaní cyklistickej infraštruktúry a vybavenosti vo vnútri samotných obcí v 
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spojení s ostatnou vybavenosťou obce (občerstvenie, opravovňa, požičovňa, ubytovanie, atraktivity a 
zaujímavosti, historické a kultúrne pamiatky a pod.). 

Pre samotné dopravno-inžinierske zdôvodnenie potreby budovania cyklotrasy neboli vykonané ani 
dopravné prieskumy ani následné rozbory a prognózy jej dopravného zaťaženia, pretože je v súlade s 
Koncepciou územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému 
dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu - Aktualizácia 2017 a v súlade s Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel, Programovacie obdobie 2010 - 2019. 

Cyklistické trasy tohto charakteru sú v našich podmienkach v súčasnosti budované nielen pre 
existujúcich cyklistov (predovšetkým cykloturistov), ale hlavne ako perspektívne ponukové trasy pre 
potenciálnych cyklistov, podporujúce rozvoj nemotoristických a hromadných dopráv ako vhodnej a možnej 
náhrady za individuálnu motorovú dopravu. 

Pre zatraktívnenie trasy a jej intenzívnejšie, nielen sezónne, ale celoročné využívanie (dôležité aj z 
hľadiska vložených finančných prostriedkov a nutnej stálej údržby), je potrebné lepšie spopularizovať bicykel aj 
ako prostriedok pre jeho každodenný pohyb za prácou, vybavenosťou, do škôl a pod. priamo v dotknutých 
obciach a medzi nimi (tzv. cyklistika všedného dňa). 

Pre obce je to v okruhu optimálnej cyklistickej dostupnosti 5 km ideálne prepojenie s využitím 
ekologickejšej, bezpečnejšej dopravy vedenej mimo motoristických, dopravne stále zaťaženejších, ciest             
III. triedy, ktoré majú prevažne nevyhovujúce technické parametre a pre jazdu cyklistov sú nebezpečné. 

Z vyššie uvedených dôvodov je trasa cyklotrasy napojená na terminály hromadnej dopravy. Jedným je 
napojenie na železničnú stanicu v obci Veľký Biel v nadväznosti na začiatok trasy. Druhým je napojenie na 
zastávky autobusovej dopravy na ceste I/61 v obci Veľký Biel. 
Vegetačné doplňujúce úpravy sprievodnej zelene budú pozostávať zo zatrávnenia priľahlých svahov a terénu. 

Trasa cyklotrasy je vedená po : 

• jestvujúcich komunikáciách - cesta III/1062 202,50 m 
- Bratislavská a Poštová ulica 352,70 m 

• cyklochodníkoch - rozšírené chodníky 68,23 m 
- doplnené chodníky 43,87 m 
- cyklochodník definovaný osou 1 42,33 m 

• cestné priechody (na ceste I/61 a Kaštieľskej ulici) 18,40 m 
• cyklotrasa na samostatnom telese definovaná osou 2 774,60 m 

 
spolu 1 502,63 m 

Cyklochodník od začiatku úseku v rozhraní s katastrálnym územím Nová Dedinka je v dĺžke 728,03 m  
vedený po existujúcich verejných miestnych komunikáciách alebo po stavbou rozšírených alebo doplnených 
chodníkoch/cyklochodníkoch. Časť cyklotrasy v dĺžke 774,60 m, ktorá sa nachádza v extraviláne obce, vedie 
po poľnohospodársky využívaných pozemkoch k rozhraniu s katastrálnym územím Senec. 

Výškové vedenie trasy na rozšírených chodníkoch bude priamo nadväzovať na výšky chodníka v bode 
napojenia, na doplnených chodníkoch bude priamo nadväzovať na výšku priľahlej komunikácie s osadeným 
cestným obrubníkom s vyvýšením oproti vozovke o +0,12 m okrem úseku v polohe presmerovania cyklotrasy 
z komunikácie na cyklochodník. V úseku mimo obce je cyklotrasa vedená nad priľahlým terénom cca 0,2 m. 

Základné údaje  

Celková dĺžka trasy : 1 502,63 m 

Dĺžka trasy definovanej osou 1  :      42,33 m 

Smerové oblúky : R(1.1) = 32,5 m, R(1.2 = 12,5 m, R(1.3) = 6 m 

Pozdĺžne sklony : do 1,5% 

Základný priečny sklon : 3% 
Priechody cez komunikácie : 1 ks 

Dĺžka trasy definovanej osou 2  :      774,60 m 

Smerové oblúky : R(2.1) = 14,5 m, R(2.2) = 10 m, R(2.3) = 50 m 

Pozdĺžne sklony : 0,3% - 4% 

Základný priečny sklon : 2,5% 
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Smerové a výškové vedenie 

Smerovo a výškovo je trasa cyklotrasy od začiatku úseku v intraviláne obce väčšinou vedená po 
existujúcich komunikáciách. V úseku so súbežným chodníkom pre peších v extraviláne je trasa vedená po 
poľnohospodársky využívaných pozemkoch nad úrovňou terénu cca 0,20 m v súbehu s cestou I/61. 

Podrobné smerové a výškové vedenie cyklotrasy je v prílohách č. 2.1, 2.2, 2.3, 4. 

Vytyčovacie osi 1 a 2 cyklotrasy sú umiestnené na pravom okraji vozovky v smere staničenia.  

Šírkové usporiadanie 

Stavba pozostáva z vybudovania cyklotrasy na samostatnom telese a rozšírenia alebo doplnenia 
chodníka/cyklochodníka pozdĺž existujúcich komunikácií. 

Cyklotrasa v extraviláne je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná cyklotrasa so šírkou 3 m, so 
súbežným obojsmerným chodníkom pre chodcov so šírkou 1,50 m. Po verejných komunikáciách je trasa 
vedená po oboch stranách v smere jazdy cyklistickými koridormi. 

V polohe priechodu pre chodcov na križovatke ciest I/61 a III/1062 na strane od Novej Dedinky bude 
jestvujúci chodník rozšírený o 1 m až 1,5 m na šírku 2 m až 2,5 m. 

Na náprotivnej strane cesty I/61 bude jestvujúci chodník smerujúci k Bratislavskej ulici rozšírený o 1 m 
na šírku 2,5 m. 

V úseku od presmerovania trasy z komunikácie na cyklochodník na Poštovej ul. po Kaštieľsku ul. bude 
cyklotrasa šírky 2,50 m z dôvodu stiesnených pomerov pri dotyku s cestou I/61. 

Konštrukcia I. cyklotrasy 

- betónová zámková dlažba, farba sivá DL 60 mm 
- lôžko z drveného kameniva 0/4 GP85 40 mm 
- štrkodrvina 0/32 GP85 120 mm 
- štrkodrvina 0/64 GP80 180 mm 
- separačno-výstužná geotextília     

 spolu : 400 mm 

Konštrukcia II. cyklotrasy a chodníka 

- asfaltový betón ACo11, 50/70, II 40 mm 
- postrek asfaltový spojovací a cestného asfaltu 0,5 kg/m2 
- asfaltový betón ACL16, 70/100, II 60 mm 
- postrek asfaltový spojovací a cestného asfaltu 0,8 kg/m2 
- cementom stmelená zrnitá zmes CBGM II C5/6 120 mm 
- štrkodrvina 0/64 GP80 180 mm 
- separačno-výstužná geotextília     

 spolu : 400 mm 

Zemné práce 

Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. 

Ornica po odhumusovaní sa odvezie na určené pozemky (určí sa v čase výstavby) dotknutých majiteľov 
pozemkov, kde sa použije na poľnohospodárske využitie a spätné zahumusovanie plôch trvalého záberu. 

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy 
sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% 
(pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy 
prevlhčenej zeminy. 

Pláň pod vozovkou cyklotrasy musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií - základné ustanovenia pre navrhovanie. 

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo vždy 
zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená - nesmú byť na nej skládky 
materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Návrhový modul pružnosti 
podložia je uvažovaný Ep,n = 30 MPa a modul deformácie na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 45 MPa meraný 
statickou zaťažovacou skúškou. 
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Zásady odvodnenia 

Odvodnenie vlastnej cyklotrasy v priečnom smere je zaistené vedením trasy nad terénom a priečnym 
sklonom vozovky min. 2,5 % do terénu. V miestach využitia verejných komunikácií budú povrchové vody 
odvodňované v rámci komunikácie. 

Vybavenie a debarierizácia 

Napojenie na dopravné terminály je na začiatku úseku z cesty III/1062 na nástupištia železničnej 
stanice Veľký Biel, ktorá bude vybavená službami pre cyklistov - samostatný projekt, a na zastávky autobusovej 
dopravy prostredníctvom cestných priechodov pre peších v polohe priesečnej križovatky ciest I/61 a III/1062 v 
obci Veľký Biel. 

Kríženia trasy s výjazdami z domov budú riešené bezbariérovo s ohľadom aj na osoby s obmedzeným 
pohybom a orientáciou - nájazdy na chodník a cestu. 

Priechody pre chodcov a cyklistov budú s bezbariérovou úpravou, priechod v nadväznosti na vozovku 
komunikácie bude olemovaný s obrubníkom cestným osadeným max. 20 mm nad vozovkou a v priečnom 
sklone 2% s vyrovnávacími nábehmi napojenia na jestvujúce chodníky max. 1:8, čím bude rešpektovaná 
vyhláška č. 532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

V rámci stavby je v návrhu v nadväznosti na samostatné teleso cyklotrasy (objekt 101 00) chodník 
(objekt 102 00) oddelený deliacou čiarou. 

Na obmedzenie jazdy dvojstopových vozidiel po cyklotrase vedenej na samostatnom telese budú 
osadené zábrany zo zvislých stĺpikov pri kríženiach s verejnými a poľnými komunikáciami. 

V polohe priechodu na Kaštieľskej ulici budú osadené výložníkové stožiare so svietidlami.  

Trvalé dopravné značenie 

Dopravné značenie bude zrealizované v rozsahu podľa návrhu dopravného značenia, ktoré je na 
prílohách situácií trvalého dopravného značenia projektu. Osadené budú zvislé dopravné značky a vodorovné 
dopravné značenie. 

Dopravné značenie bude vyhotovené a osadené v zmysle Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. o premávke 
na pozemných komunikáciách a v zmysle STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
Zvislá dopravná značka nesmie zasahovať do hlavného dopravného priestoru, ktorý je vo vzdialenosti 0,5 m od 
okraja vozovky a musí byť umiestnená min. 2,1 m nad upraveným terénom. Navrhované zvislé dopravné 
značenie bude v základnom rozmere, z pozinkovanej ocele s lemom okolo značky, s reflexnou úpravou, 
osadené na typových oceľových pozinkovaných stĺpikoch. Vodorovné dopravné značenie bude prevedené 
nástrekom bielej farby s reflexnou úpravou a s podfarbením plochy zelenou farbou v polohe presmerovania 
cyklotrasy na očistenú jestvujúcu vozovku.  

Súvisiace cudzie objekty  

V súvislosti s výstavbou cyklotrasy bude nutné zrealizovať aj nasledujúce ochranné opatrenia : 

• Kríženia so slaboprúdovými vedeniami sa uložia do chráničiek z káblových betónových žľabov 
• Nad kríženia cyklotrasy s plynovodom (stredotlak) sa položí cestný panel. 

4. Postup výstavby 

Hlavné zásady postupu výstavby 

Výstavba sa bude realizovať za vylúčenia verejnej dopravy, okrem úsekov vedených po komunikáciách, 
kde sa bude realizovať len dopravné značenie. 

Pred začatím vlastných prác na stavebných objektoch budú odstránené stromy a kry v trase. 

Pred začatím stavebných prácach bude nutné odsúhlasiť a osadiť dočasné dopravné značenie v 
potrebnom rozsahu a bude potrebné zaistiť ochranu všetkých vedení počas výstavby, pred začatím prác je 
nutné ich vytýčiť jednotlivými správcami. 

Pri stavebných prácach bude nutné likvidovať odpadové materiály. Týka sa to hlavne nutnosti 
odstránenia vybúraných materiálov. Odpadové materiály budú odvážané na riadenú skládku vzdialenosti do 
cca 5 km (predpokladá sa skládka odpadov Senec). 

V rámci stavby je nutné dodržiavať ochranné pásma vzdušných vedení NN, telekomunikačných káblov, 
vodovodu, kanalizácie, výtlaku kanalizácie a plynovodu. 

Počas realizácie stavby sa uvažuje so zriadením stavebného dvora o výmere cca 100 m2 a dočasných 
skládok v priestoroch do 1 km. 
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Prístup na stavenisko je možný z jestvujúcej komunikačnej siete. 

Ochrana podzemných vôd počas výstavby 

V trase navrhovanej cyklotrasy neovplyvnia zemné práce režim podzemných vôd. Celá trasa vedie 
tesne nad terénom a po existujúcich komunikáciách. 

Dodržanie kvality podzemných vôd je potrebné počas výstavby zabezpečiť dodržaním disciplíny 
stavebných prác a dobrého technického stavu mechanizmov. 

Doprava počas výstavby 

Výstavba v extraviláne bude realizovaná za vylúčenia verejnej dopravy. V intraviláne obce bude 
dočasné dopravné značenie počas realizácie cyklochodníka medzi Poštovou ul. a Kaštieľskou ul. a 
vodorovného dopravného značenia. 

Vytýčenie objektu 

Vytýčenie trasy sa vykoná v zmysle STN 73 0422. Hlavné vytyčovacie body osi 1 a osi 2 v systéme     
S-JTSK (definujúce nové úseky trasy) sú na prílohe č. 2.3 Situácia – úsek 3. 

Pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami. 

Požiadavky na koordináciu stavby s plánovanou výstavbou preložky cesty I/61 

Návrh preložky cesty I/61 (stavba „Cesta I/61 Bratislava – Senec“, investor NDS Bratislava) v priľahlom 
úseku cyklotrasy vedie v súbehu so železničnou traťou Bratislava – Galanta, v rámci ktorej bude cesta III/1062 
v bode kríženia so železničnou traťou vedená mimoúrovňovo podjazdom. Pretože momentálne prebieha 
aktualizácia projektovej dokumentácie predmetnej preložky cesty I/61, bude potrebné požadovať investora 
NDS Bratislava o rozšírenie podjazdu pod železničnú trať o cyklochodník v súbehu s chodníkom pre 
chodcov a napojením na nástupištia. Preto je cyklotrasa od začiatku úseku po napojenie na Bratislavskú 
ulicu vedená dočasne po ceste III/1062. V rámci preložky cesty I/61 bude tak isto potrebné požadovať investora 
o posun cesty I/61 o cca 1,00 m smerom k autobusovej zastávke, aby sa mohol v križovatke ciest I/61 a III/1062 
vybudovať spoločný priechod pre chodcov a cyklistov. 

Požiadavky na údržbu a bezpečnosť premávky 

Údržba bude pozostávať z kontroly a udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky, odvodnenia a 
dopravného značenia ako aj kosenia trávy. 

5. Nakladanie s odpadmi 

Vznik odpadov 

Počas výstavby cyklotrasy vzniknú stavebnou činnosťou odpady, ktoré je možné zaradiť podľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať. Odpady vzniknú hlavne pri výstavbe cyklotrasy. 

 

 

Držiteľom odpadov bud+e zhotoviteľ stavby vybraný verejnou súťažou. Jeho povinnosťou bude 
nakladať s týmito odpadmi a zneškodňovať ich v zmysle legislatívnych predpisov platných v SR najmä v zmysle 
zák.č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhl.č. 283/2001 v znení neskorších predpisov a vyhl.č. 
284/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. 

Všetky odpady vznikajúce pri výstavbe sú kategórie O, ostatný odpad, ktorý je možné uložiť na skládku 
pre inertný odpad, resp. odpad ktorý nie je nebezpečný. Vzdialenosť skládky je do 5 km (predpokladá sa skládka 
odpadov Senec). 

 

Vo Veľkom Bieli, jún 2019 

 

Kat. číslo Názov odpadu kategória množstvo 

17 01 01 betón O 35,4 m3 

17 01 03 dlažba O 0,48 m3 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 4,83 m3 

17 04 05 železo a oceľ O      0,18 t 
 


