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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2015 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. schvaľuje:  

 

Koncepciu výstavby a rekonštrukcie pešej a cyklistickej infraštruktúry v meste Žilina 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Na základe uznesenia č. 92/2015, ktorým mestské zastupiteľstvo poveruje prednostu 

Mestského úradu v Žiline najneskôr na decembrovom zasadnutí predložiť Koncepciu rozvoja 

statickej dopravy na území mesta Žilina na najbližšie 4 roky (alebo obdobného dokumentu) 

bol vypracovaný dokument s názvom Aktualizácia koncepcie riešenia statickej dopravy na 

vybraných sídliskách v Žiline. Ide o dokument, ktorý vychádza z predchádzajúcej koncepcie, 

ktorá bola vypracovaná v roku 2013.  

Táto aktualizovaná verzia Koncepcie riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste 

Žilina rozvíja politiku statickej dopravy o nové riešenia v oblasti rozširovania parkovacích 

kapacít. Ide najmä o výstavbu hromadných garáží a parkovacích domov na sídliskách, ktoré 

odbremenia líniové parkovacie miesta od neúmernej záťaži motorovými vozidlami a prispejú 

ku kultivovanejšiemu spôsobu parkovania vozidiel na týchto sídliskách. Táto koncepcia 

zároveň zachováva princíp spravodlivosti z pôvodnej verzie a to reguláciu parkovacích zón na 

sídliskách, ktorú detailne popisuje v jednej zo svojich kapitol.  Základnou filozofiou ostáva 

teória: „Ak si obyvatelia financujú nárast motorizácie za posledných 10 rokov o 100%, musia 

znášať aj ostatné náklady s tým spojené vrátane riešenia odstavných plôch.“ To predstavuje 

zavedenie systému regulácie parkovania prostredníctvom spoplatnenia jednotlivých lokalít, 

ktoré sú pôsobením veľkého počtu áut vystavované devastácii a porušovaní legislatívnych 

pravidiel. Faktom však je, že táto regulácia formou spoplatnenia nastane až po zavedení 

opatrení na zabezpečenie kapacitnej dostatočnosti, to znamená až po vybudovaní nových 

parkovacích miest, kedy sa bude rekonštruovať cely systém statickej dopravy a zavedú sa 

nové pravidlá parkovania. Dokument popisuje aj možnosti financovania týchto aktivít 

a definuje jednotlivé kroky, ktorými by sa malo mesto riadiť v záujme priaznivého rozvoja 

statickej dopravy v meste. 

 

 

 

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 23. 11. 2015 materiál prerokovala a schválila. 

Komisia dopravy a komunálnych služieb na svojom zasadnutí dňa 18. 11. 2015 materiál 

prerokovala a schválila. 

Komisia územného plánovania a výstavby na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2015 materiál 

prerokovala a schválila. 

Komisia životného prostredia na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2015 materiál prerokovala 

a schválila 

Komisia finančná na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2015 materiál prerokovala a neschválila 
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Úvod 

 Pešia doprava spolu s cyklistickou dopravou sú najzakladanejšími, najdostupnejšími 

a najlacnejšími formami prepravy v meste. S bezpečnosťou to už také jednoznačné nie je, a to 

najmä kvôli hustote a kvalite peších a cyklistických komunikácii v meste. Chôdzu človek 

využíva dennodenne a to aj napriek tomu, že vo väčšine svojho času využíva inú formu dopravy 

(najmä motorové vozidlo) na dochádzku do zamestnania, či za iným účelom. Podľa najnovšieho 

dopravno-sociologického prieskumu, ktorý sa uskutočnil v Žiline pešiu dopravu využíva 

približne 25 % obyvateľov. V prípade cyklistickej dopravy je to 6 – 8 %. Prieskum ďalej 

uvádza, že najvyššiu početnosť ciest s využitím chôdze predstavujú cesty do 0,5 – 1,5 km 

a s využitím bicykla je to práve do 3 – 5 km. S pribúdajúcou dĺžkou ciest priamo úmerne klesá 

početnosť týchto ciest. S tým súvisí aj dostupnosť verejnej osobnej dopravy. Vo väčších 

mestách je pešia a cyklistická doprava využívaná v menšej miere. Jednoducho povedané, čím 

menšie sídlo, tým vyššia miera pešej a cyklistickej dopravy. Preto pešia doprava patrí medzi 

najdôležitejšie formy prepravy v obciach a mestách a je neodmysliteľnou súčasťou dopravného 

systému. Nárast motorizácie síce do istej miery ovplyvnil mieru využívania chôdze, avšak nedá 

sa nikdy vylúčiť. V dobe, kedy sa zvyšuje počet automobilov, a tým sa zvyšuje aj hluk a smog, 

ľudia častokrát v meste vyhľadávajú  pokojnejšie a zdravšie prostredie, ako sú oddychové zóny, 

parky, záhrady, či pešie zóny, ako aj priľahlé rekreačné oblasti. V súčasnosti sa taktiež ukazuje 

ako najrýchlejší spôsob dopravy práve bicykel. Je to spôsobené najmä množstvom áut v meste, 

ktoré častokrát vytvárajú rozsiahle kolóny najmä v špičkách, a tým si predlžujú čas na ceste za 

povinnosťami, či oddychom. Bicykel, tým, že je oveľa viac priestorovo nenáročný, dokáže 

obísť prekážky, kolóny, či vyhnúť sa svetelným križovatkám a dostať sa do cieľa skôr ako 

motorové vozidlo. S tým súvisí aj kvalita a dostupnosť cyklistických trás, ktoré by mali 

spravidla byť bezpečné a priamočiare. Nedostatočne rozvinutá sieť chodníkov, cyklotrás 

a absencia priechodov pre chodcov, či cyklistov spôsobujú veľké nebezpečenstvo možného 

stretu vozidiel s chodcami, resp. cyklistami a taktiež to spôsobuje značný diskomfort pre oboch 

účastníkov cestnej premávky. V neposlednom rade pohyb, ktorý s chôdzou a bicyklovaním  je 

spätý má priaznivé účinky na zdravie. Preto všetky tieto faktory musíme brať vážne a dbať 

o kvalitu a dostupnosť chodníkov a cyklotrás, pretože ide o chodca a cyklistu ako o 

najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Starostlivosť o tieto formy dopravy 

v posledných desaťročiach bola zanedbávaná. Vidíme, že pojem cyklodoprava sa do 

povedomia dostáva až v posledných rokoch a veľmi ťažko si ju osvojujú jednotliví čelní 

predstavitelia štátu. Až teraz vnímame, že pozornosť tomu začali venovať Vláda SR, 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako aj vyššie územné celky, či 

mnohé samosprávy, ktoré sa začali zaoberať alternatívnymi druhmi dopravy, a tak vytvárať 

podmienky pre rozvoj, či už pešej, cyklistickej, alebo aj verejnej hromadnej dopravy.  

Mesto Žilina sa vzhľadom na potrebu rozvoja pešej a cyklistickej dopravy rozhodlo, že 

túto kvalitu a dostupnosť preverí a pripraví plán výstavby a rekonštrukcie chodníkov a 

cyklotrás v meste za účelom ich sprístupnenia všetkým vekovým skupinám obyvateľstva 

v primeranej kvalite. Na začiatku roka 2015 sa preto uskutočnil monitoring všetkých chodníkov 

a určili sa lokality, ktoré je potrebné komplexne zrekonštruovať pre ich nevyhovujúci stav. 

Rekonštrukcia sa týka povrchu, obrubníkov a zrazov pri priechodoch cez cestu a tiež sa upraví 

šírka nevyhovujúceho chodníka. Zároveň sa určili aj lokality, kde je nevyhnutné dobudovať 
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chodníky, či už pozdĺž hlavných cestných komunikácií, alebo na významnejších peších ťahoch. 

Už dávnejšie mesto pristúpilo k príprave plánu výstavby cyklistických trás v meste, aby 

doplnilo nevyhovujúcu sieť cyklotrás v meste a viac sprístupnilo túto formu prepravy 

obyvateľom, čo má za následok zníženie počtu vozidiel v meste a zdravšie prostredie v ňom. 

Cyklistická doprava spolu s verejnou osobnou dopravou sú významnými nástrojmi na 

redukovanie počtu áut v meste v zmysle princípov udržateľnej mestskej mobility. Cieľom tejto 

koncepcie je preto zabezpečiť, aby medzi jednotlivými mestskými časťami a centrom mesta 

boli vedené chodníky a cyklotrasy, ktorými by sa zabezpečilo prepojenie pešou a cyklistickou 

dopravou v celom meste.  
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I. A  Súčasný stav pešej dopravy 

V súčasnosti je v Žiline 168 km peších komunikácii (pre porovnanie treba uviesť, že 

cestná sieť dosahuje dĺžku 254 km). Tieto tvoria ucelenú sieť, ktorá sa rozprestiera na celej 

ploche mesta s výnimkou niektorých mestských častí. Základom je centrum mesta a jeho pešie 

zóny. Na centrum mesta nadväzujú hlavné pešie ťahy smerujúce na priľahlé sídliská a mestské 

časti. Relatívne vysoký význam majú sídliskové vnútroblokové zóny, ktoré oficiálne nie sú 

pešími zónami, avšak automobilová doprava je z nich úplne vylúčená a sú tam vytvorené 

podmienky pre bezpečný peší pohyb bez hluku, či smogu, a tým aj rozvoj pešej dopravy. 

Umožnený vstup do týchto zón majú len cyklisti. Ide napríklad o zónu na Nitrianskej ulici na 

Vlčincoch, či na Borovej ulici na Solinkách ale aj v centrálnej časti sídliska Hájik a na Hlinách.  

Obr. č. 1: Hlavné pešie ťahy v meste Žilina 

 

 

Centrum mesta 

Dominantnou časťou siete je pešia zóna v centre mesta. Ide o absolútny stred mesta 

a centrum záujmu, kde sa koncentruje podstatná časť obyvateľov a návštevníkov mesta. 

Smeruje tu väčšina ciest ľudí, či už z priľahlých oblastí ako sú sídliská a mestské časti, alebo aj 

z okolitých miest a obcí. Pešia zóna je rozdelená na dve časti. Námestie Andreja Hlinku, ktoré 

je spojené zo železničnou stanicou prostredníctvom Národnej ulice a tiež s parkom SNP. Druhú 
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časť predstavuje Mariánske námestie spolu s priľahlými ulicami, ktoré je spojené s Námestím 

Andreja Hlinku cez Farské schody. V tejto centrálnej časti mesta je najviac sústredená oblasť 

služieb. Ľudia do centra dochádzajú za zamestnaním, zábavou, nákupmi či za oddychom. Na 

Námestí Andreja Hlinku a Národnej ulici je automobilová doprava úplne vylúčená, naproti 

tomu na priľahlých uličkách Mariánskeho námestia majú motorové vozidlá umožnený vstup na 

základe príslušného platného povolenia. 

Obr. č. 2: Pešia zóna v centre mesta  

 

Stav povrchu v tejto časti mesta je vcelku dostačujúci. Dopomohla k tomu aj nedávna 

rekonštrukcia Národnej ulice, ktorá sa kompletne obnovila, a prispela tak k zvýšeniu atraktivity 

verejného priestoru. V priľahlých uličkách Mariánskeho námestia, však existujú úseky, ktorých 

stav povrchu je nevyhovujúci. Je preto potrebné v blízkej budúcnosti zabezpečiť opravu týchto 

lokalít a dotvoriť tak príjemný vzhľad pešej zóny mesta. 
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Obr. č. 3: Obnovená Národná ulica 

 

 

Sídliská a mestské časti 

Pokiaľ stav kvality peších komunikácii v centre mesta je dostačujúci, tak týka sa to 

najmä peších zón a priľahlých ulíc s výnimkou bočných uličiek, ktoré si tiež vyžadujú opravu 

povrchu, či obrubníkov. V širšom centre mesta, v priľahlých rezidenčných zónach, na 

sídliskách a v mestských častiach je situácia horšia.  

V prvej polovici roku 2015 sa uskutočnil monitoring stavu peších komunikácii vo 

vybraných častiach mesta, na ktorom sa zúčastnili okrem pracovníkov Mestského úradu 

v Žiline aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva a stavebný projektant. Monitoring 

prebiehal na sídliskách Vlčince, Solinky, Hliny I – VIII, Hájik a v niektorých mestských 

častiach ako napr. Závodie, či Bánová. Monitoring stavu peších komunikácii ukázal, že kvalita 

chodníkov je vo väčšine prípadoch v katastrofálnom stave. Poveternostné podmienky 

v spolupráci s časom a inými vplyvmi zasadne zhoršili kvalitu chodníkov. Povrch chodníkov 

je popraskaný a častokrát v rozloženom stave, vznikajú ďalšie diery a nerovnosti, v ktorých sa 

v daždivých dňoch zdržuje voda. Vďaka motorovým vozidlám sa narušila celistvosť medzi 

chodníkom a obrubníkom oddeľujúcom chodník od cestnej komunikácie. Jednotlivé zjazdy 

a nájazdy cez cestu sú riešené kolmou hranou, čo výrazne komplikuje prejazd cez cestu 

vozičkárom, či mamičkám s kočíkmi. Monitoringom sa ďalej preukázala absencia niektorých 

úsekov peších komunikácii. Na niektorých lokalitách zase chýba časť chodníkov, respektíve 

tieto končia v nie najvhodnejšom mieste, a tak ľudia sú nútení pokračovať v chôdzi po 

parkovisku medzi vozidlami, alebo po zeleni. Dôležitá je aj šírka chodníkov. V niektorých 

prípadoch sa ľudia stretávajú s príliš úzkym chodníkom, ktorý komplikuje komfortný prejazd 

najmä mamičkám s kočíkmi, ako tomu je najmä pri parkoviskách, kedy vozidlá zasahujú do 

dráhy chodca. Za účelom skracovania trasy si ľudia „vyšľapali“ vlastné chodníčky na zeleni, 

avšak v daždivých dňoch sú takéto chodníky nevhodné najmä kvôli ich rozmočenému povrchu, 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6X5o6x9MgCFYS4FAodEYAGJw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t%3D1104281%26page%3D49&psig=AFQjCNGfDM-J0qAz8cQPZsJlLEIsUA6JBw&ust=1446644420517450
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preto je potrebné takéto úseky dobudovať a zlepšiť tak podmienky pešej dopravy. Všetky tieto 

faktory vplývajú na celkovú kvalitu peších komunikácii. Tento stav je výsledkom dlhodobej 20 

až 30 -ročnej nečinnosti zo strany samosprávy, a preto je najvyšší čas sa tomu venovať naplno 

a zlepšiť tak podmienky pre rozvoj pešej dopravy v meste za účelom skvalitnenia života 

obyvateľov Žiliny. Vizuálny stav peších komunikácii detailne zachytáva fotodokumentácia, 

ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu. 

Sídlisko Vlčince 

Sídlisko Vlčince, ktoré sa rozdeľuje na menšie časti I – IV je najväčším sídliskom 

v Žiline s počtom obyvateľov viac ako 18 000. Rozprestiera sa v juhovýchodnej časti mesta. 

Sídlisko sa budovalo v období 70. až 80. rokoch 20. storočia, čomu nasvedčuje aj vizuál 

a parametre jednotlivých bytových domov spolu s okolitým priestranstvom, ktorého súčasťou 

sú parkoviská a chodníky. Pešia infraštruktúra na Vlčincoch je vcelku hustá. Takmer všetky 

smery a trasy sú podchytené chodníkom a len v malej miere vzniká potreba dobudovať 

chodník, ktorý si ľudia želajú. Kvalita chodníkov je zlá.  V rámci bežnej údržby sa samospráva 

snaží kritické miesta priebežne opravovať, avšak sieť chodníkov si vyžaduje komplexnú 

rekonštrukciu. Tieto chodníky sú 30 – 40 rokov staré a doteraz žiadna z väčších opráv sa tu 

neuskutočnila. 

Obr. č. 4 Lokalizácia sídliska Vlčince s dôrazom na jeho tvar 
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Sídlisko Solinky 

Solinky ležia v južnej časti mesta a tvoria kompaktný rezidenčný celok pozostávajúci 

z viacerých vnútroblokových zón. Počet obyvateľov, ktorí tu žijú je viac ako 13 tis. Solinky sa 

budovali približne v rovnakom čase ako sídlisko Vlčince. Preto aj na Solinkách je možné 

pozorovať rozsiahle devastačné pôsobenie času na kvalitu peších komunikácii.  Hustota peších 

komunikácii je relatívne dostačujúca. Len veľmi málo je lokalít, ktoré potrebujú dobudovať 

chodník. Tak ako bolo spomínané, ani Solinky nie sú na tom  kvalitatívne dobre. Nedostačujúca 

šírka, rozpadnutý povrch, či značné poškodenie podložia spôsobujú obyvateľom problémy 

a diskomfort, nehovoriac o estetickom dojme. Ani tu sa doteraz nerealizovala žiadna z väčších 

opráv pešej infraštruktúry, ktorá podobne ako na Vlčincoch má viac ako 30 rokov existencie.  

Obr. 5 Lokalizácia sídliska Solinky s dôrazom na jeho tvar 

 

 

Sídlisko Hliny 

Najstarším sídliskom v Žiline je sídlisko Hliny, ktoré sa rozprestiera medzi centrom 

mesta a sídliskom Solinky. Delí sa na osem častí (Hliny I – VIII) s celkovým počtom viac ako 

11 tis. obyvateľov. Výstavba tohto sídliska prebehla v 50. až 70. rokoch 20. storočia, kedy bola 

ukončená výstavba posledného sídliska Hliny VIII. Bezprostredná blízkosť k samotnému 

centru spôsobuje fakt, že severná časť sídliska (Hliny I – II) sa postupne stáva súčasťou 

centrálnej mestskej zóny. Tým, že toto sídlisko je najstaršie je poznať aj na kvalite peších 

komunikácii. Tu okrem bežných nedostatkov, ktoré môžeme sledovať na Vlčincoch, či 

Solinkách v súvislosti s chodníkmi, dochádza aj k inému javu, a to k miznutiu chodníkov. 

Okolitý terén svojím prirodzeným pôsobením chodníky pohlcuje, a tak dochádza k strate 
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pevného podkladu chodníkov a k ich vizuálnemu miznutiu. Ich šírka vo väčšine prípadov 

nedosahuje ani len polovicu pôvodnej šírky, nehovoriac o kvalite povrchov, ktoré sú 

v najhoršom stave zo všetkých sídlisk. Povrch už prakticky neexistuje a viditeľne je rozpadnuté 

aj ich základné podložie. Ani na Hlinách sa doteraz neuskutočnila žiadna z významnejších 

rekonštrukčných aktivít.  

Obr. č. 6 Lokalizácia sídliska Hliny (I – VIII) s dôrazom na jeho tvar 

 

 

Sídlisko Hájik 

Hájik je najmenšie a zároveň aj najmladšie sídlisko v Žiline. Rozprestiera sa v západnej 

časti mesta na vyvýšenom podklade, z ktorého je nádherný výhľad na mesto. Žije tu viac ako 8 

tis. obyvateľov. Aj toto sídlisko sa delí, avšak len na dve časti a to na Starú časť a Novú časť.  

Stará časť sa začala budovať v 80. rokoch, pričom tá novšia časť až v 90. rokoch 20. storočia.  

Aj vďaka jeho relatívne mladému veku pozorujeme stav peších komunikácii za vcelku 

dostačujúci. Hustota aj kvalita chodníkov je v prijateľnej miere. Nájdu sa však lokality, ktoré 

si vyžadujú opravu, či úpravu riešenia. Aj tu platí fakt, že doposiaľ sa tu neuskutočnila rozsiahla 

oprava peších komunikácii.  
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Obr. č. 7 Lokalizácia sídliska Hájik s dôrazom na jeho tvar 

 

 

Mestská časť Bánová 

Bánová – pôvodne samostatná obec, leží na ľavom brehu Rajčianky v juhozápadnej 

časti mesta. V Bánovej žije takmer 1900 obyvateľov a od roku 1970 je urbanisticky aj 

administratívne súčasťou Žiliny. V tomto relatívne rozsiahlom území mesta, v ktorom prevláda 

vidiecky charakter sa nachádza najmä individuálna domová zástavba.  Preto hustota chodníkov 

je tu neporovnateľne menšia ako na sídliskových častiach. Absentujú tu napríklad 

vnutroblokové  priestory, a tým, že sieť chodníkov je zväčša prispôsobená  cestnej sieti, 

môžeme konštatovať jej malú dĺžku. Krátka sieť chodníkov je zapríčinená aj tým, že nie pozdĺž 

každej cesty je vybudovaný chodník. To ma za následok aj množstvo lokalít, kde chodci sú 

vystavení zvýšenému riziku pri prechode komunikáciou.  
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Obr. č. 8 Lokalizácia mestskej časti Bánova s dôrazom na jej tvar 

 

 

Mestská časť Závodie 

Závodie rovnako ako Bánová leží na ľavom brehu Rajčianky v západnej časti mesta 

(severne od Bánovej). Táto mestská časť je súčasťou Žiliny od roku 1949, kedy sa opätovne k 

Žiline pripojila. S počtom obyvateľov takmer 2500 sa radí medzi najväčšie mestské časti Žiliny. 

Závodie je podobne ako Bánová vidieckym sídlom a preto tu prevláda individuálna domová 

zástavba. S postupným rozvojom trolejovej mestskej hromadnej dopravy sa v Závodí dotvorilo 

mestské prostredie. Hustota peších komunikácii je podobne ako v Bánovej prispôsobená 

charakteru prostredia, a teda cestnej sieti. Rovnako aj tu pozorujeme absenciu chodníkov pozdĺž 

niektorých ciest, čo komplikuje situáciu chodcom a zvyšuje tým ich riziko.  
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Obr. č. 9 Lokalizácia mestskej časti Závodie s dôrazom na jej tvar 

 

 

I.B Súčasný stav cyklistických komunikácii 

 Sieť cyklotrás v Žiline ako aj v ostatných slovenských mestách  je nedostatočne 

rozvinutá. Tento stav vychádza z histórie tým, že cyklodoprava v minulosti nikdy nebola 

predmetom plánovania, či stratégie. Všetky strategické dokumenty sa venovali najmä 

automobilovej doprave a jej uprednostňovaniu pred chodcami, či cyklistami. Tento trend viedol 

k tomu, že dnes Slovensko patrí z pohľadu cyklodopravy  k zaostalejším krajinám Európy. 

Dlhodobá pasivita vo výstavbe cyklotrás má za následok, že prvá cyklotrasa v Žiline bola 

vybudovaná až v roku 2001 a má dĺžku len 600 m. V súčasnosti je v meste Žilina k dispozícii 

8,3 km mestských cyklotrás, ktoré podrobne zobrazuje obr. č. 11. Niektoré sú samostatné, iné 

sú zdieľané spolu s chodcami a tiež také, ktoré sa nachádzajú v hlavnom dopravnom priestore 

ako cyklistické koridory. Sieť týchto trás je neucelená. Každá cyklotrasa niekde začína 

a zároveň končí bez možnosti napojenia sa na ďalšiu. Ich kvalita je v mnohých prípadoch 

postačujúca, avšak nájdu sa úseky, ktoré si vyžadujú opravu povrchu.   

Cyklistická infraštruktúra je v Žiline tvorená nielen cyklistickými komunikáciami ale aj 

ďalšími cyklistickými prvkami ako sú cyklostojany, prístrešky, či sčítače. V meste je približne 

400 štandardných cyklostojanov a 5 cykloprístreškov, ktoré slúžia na odparkovanie a 

uzamknutie bicykla. Za účelom monitoringu intenzity cyklistov a zberu štatistických údajov 

slúžia 3 automatické cyklosčítače, ktoré sú v meste umiestnené v týchto lokalitách: Hlboká 

cesta, ul. Vysokoškolákov a ul. A. Rudnaya. Ďalší cyklosčítač, ktorý sa nachádza mimo mesta 
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a je v správe ŽSK je umiestnený na Vážskej cyklomagistrále. Na základe údajov dostupných 

zo sčítačov je možné vidieť na príslušnom grafe (obr. č. 10) jednotlivé intenzity cyklistov za 

mesiace máj a jún 2015, ktoré majú rastúci charakter. 

Obr. č. 10 Zobrazenie grafu Intenzity cyklistov na vybraných úsekoch cyklotrás 

 

 

Prehľad jednotlivých cyklotrás v meste Žilina 

H4 Budatín – Centrum  

Úsek cyklotrasy H4 spája podchod na konci Kysuckej cesty s Námestím hrdinov v 

mestskej časti Budatín spoločným chodníkom pre chodcov ponad rieku Váh a následne 

pokračuje krátkym samostatným pásom spolu s cyklistickým priechodom. Tento 538 m dlhý 

úsek je súčasťou cyklotrasy, ktorá má v budúcnosti prepojiť centrum mesta s okolitými 

mestskými časťami Považský Chlmec, Vranie, Brodno a Zádubnie.  

H3 Centrum - Vlčince 

Tento v súčasnosti najdlhší úsek cyklotrasy vedie z Centra mesta na sídlisko Vlčince. 

Celková dĺžka tejto cyklotrasy je 2268 m a je vyznačený VDZ. Až na dva chýbajúce úseky je 

táto cyklotrasa kompaktná. Cyklisti sú na nej vedení najskôr po samostatnom cyklopruhu po 

oboch stranách zvlášť (ul. Republiky). Následne prechádzajú po spoločnom chodníku pre 

cyklistov a chodcov, aby opäť boli vedení po vyhradenom cyklistickom chodníku (poza bloky 

na Predmestskej ul.). Na Hlbokej ulici, ktorá je jednosmernou komunikáciou je vyznačený 

protismerný cyklistický pruh o dĺžke cca 100m. Na začiatku sídliska Vlčince je opäť vyznačený 

spoločný chodník pre chodcov a cyklistov, kde cyklisti majú vyznačený pás. Takýmto 

spôsobom sú cyklisti vedení až na koniec cyklotrasy pri ZŠ Karpatská. Cyklotrasa H3 spája 

centrum mesta so sídliskom Vlčince až pri Rosinskej ceste. 
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H2 Centrum – Solinky/Bytčica 

Táto cyklotrasa je v súčasnosti vedená od zastávky Veľká okružná, Aupark na „Bulvári“ 

po oboch stranách zvlášť. Na moste ponad Mostnú cestu sa tieto dva pruhy stretávajú 

a vytvárajú cyklistický pás vyznačený VDZ. Pri Nešporovej ulici tento úsek končí a celkovo 

dosahuje 616 m dĺžku. Tento úsek je súčasťou cyklotrasy H2, ktorá má prepojiť centrum mesta 

so sídliskom Solinky a následne mestskú časť Bytčica. 

H23 Centrum – Vlčince 

Ide o iné trasovanie prepojenia centra mesta so sídliskom Vlčince a to po ulici 

Vysokoškolákov. Tento úsek cyklotrasy začína pri ČS Slovnaft na ul. Vysokoškolákov a končí 

pri vysokoškolských internátoch na tej istej ulici. Cyklisti sú vedení po samostatnom 

vyhradenom cyklistickom chodníku, ktorý je oddelený zelenými pásmi od cestnej a pešej 

komunikácie. Tento 704 m dlhý úsek je nedokončeným úsekom a prirodzene má nadväzovať 

na cyklotrasu H2 pri Nešporovej ulici. Je súčasťou cyklotrasy H23, ktorá spája cyklotrasy H2 

a H3 pri Matici Slovenskej a tiež je možné jej napojenie na ulici Fatranská s plánovanou 

cyklotrasou V6.  

H1 Centrum – Hájik 

Tento krátky úsek spájajúci Fándlyho ulicu so Suvorovovou ulicou je riešený VDZ vo 

forme cyklistických piktogramov, ktoré tvoria cca 550 m dlhý cyklistický piktokoridor. To 

znamená, že cyklisti sú vedení v hlavnom dopravnom priestore, avšak piktogramy upozorňujú 

vodičov motorových vozidiel na možnú prítomnosť cyklistov. Cyklisti tak majú právo jazdiť 

po tejto ceste a nie sú žiadnym spôsobom diskriminovaní a musia byť rešpektovaní vozidlami. 

Súčasťou tohto úseku je aj prednostné státie pre cyklistov na svetelnej križovatke. Tento úsek 

je súčasťou cyklotrasy H1, ktorá spája centrum mesta so sídliskom Hájik, avšak ten nadväzuje 

na cyklotrasu H2 na ul. A. Bernoláka.  

V10 Centrum – Vlčince 

V tomto prípade ide o 3. variantu prepojenia centra mesta so sídliskom Vlčince 

prostredníctvom Štefánikovej ulice a Košickej ceste. Tento viac ako kilometrový úsek začína 

na Košickej ceste pred HM Tesco samostatným cyklistickým chodníkom, ktorý je oddelený od 

pešej komunikácie zeleným pásom. Po prechode križovatkou, ktorá nie je vybavená 

cyklistickými priechodmi pokračuje spoločným chodníkom cyklistov a chodcov popred 

Žilinskú tepláreň a.s. Následne sa trasa rozdeľuje a to smerom na nadjazd na ul. Sv. Cyrila 

a Metoda, kde sa spája s cyklotrasou H3 a tiež v smere na ulicu Pri Celulózke, kde cyklotrasa 

končí. Po nadjazde sú cyklisti vedení na spoločnom chodníku s chodcami, kde majú vodorovne 

vyznačený cyklistický pás a neskôr na ul. Sv. Cyrila a Metoda sú cyklisti vedení po 

vyznačenom cyklistickom piktokoridore. Tento úsek je súčasťou cyklotrasy V10 spájajúcej 

centrum mesta so sídliskom Vlčince a tiež s Vodným dielom Žilina, teda je rozdelený na dve 

končiace vetvy. Pri Vodnom diele Žilina sa cyklisti napájajú na Vážsku cyklomagistrálu pozdĺž 

rieky Váh. 
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V6 Vlčince – Solinky 

Cyklotrasa V6 je zatiaľ jedinou, ktorá má za úlohu prepojiť sídliská Vlčince a Solinky. 

Úsek tejto cyklotrasy začína pri areáli Žilinskej univerzity na Veľkom diely a končí na Sídlisku 

Solinky pri Centrálnej ulici. V súčasnosti je tento úsek takmer 1000 m dlhý. Cyklisti sú vedení 

po vyhradenom cyklistickom chodníku, ktorý je oddelený zeleným pásom tak od peších ako aj 

od motorových vozidiel.  Táto cyklotrasa má prepojiť dve významné cyklotrasy a to H23 na 

Vlčincoch a H3 na Solinkách. 

Námestie sv. Jána Bosca 

Ide o netradičnú veľmi krátku cyklotrasu v mestskej časti Bánová. Je vybudovaná na 

námestí sv. Jana Bosca popri hlavnej ceste, kde cyklisti majú vyhradený chodník oddelený od 

pešej komunikácie. Jej dĺžka dosahuje len 253 m. Táto cyklotrasa nie je súčasťou siete cyklotrás 

a žiadna z plánovaných cyklotrás na ňu nenadväzuje. Ide o príklad nešťastného riešenia 

v súvislosti s výstavbou cyklistickej siete v meste. 

Vážska cyklomagistrála 

Na území mesta sa nachádza aj turistický cyklochodník, ktorý má štatút 

cyklomagistrály. Ide o turistickú cyklotrasu, ktorá vedie pozdĺž oboch brehov Vodného diela 

Žilina a následne pokračuje pozdĺž pravého brehu rieky Váh až po sútok riek Kysuca a Váh. 

Táto cyklomagistrála umožňuje prepojenie okolitých obcí s mestskou časťou Budatín východo-

západným smerom. 

Obr. č 11 Súčasná sieť cyklotrás 
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II. A Plán rekonštrukcie a výstavby siete peších komunikácií 

Na základe monitoringu stavu peších komunikácii v meste Žilina a na základe 

skutočností a faktov, ktoré boli uvedené v kapitole I.A, kde sa popísal súčasný stav peších 

komunikácii bol stanovený plán rekonštrukcie a výstavby pešej infraštruktúry v meste, ktorý sa 

následne spracoval do podoby projektovej dokumentácie za jednotlivé lokality mesta. 

Monitoring stavu peších komunikácii ukázal, ktoré pešie chodníky je potrebné opraviť, 

prípadne úplne zrekonštruovať. Následne sa ukázala aj potreba výstavby nových peších 

komunikácii, ktoré výrazne prispejú k bezpečnosti chodcov a k priamočiarosti peších trás. 

Rekonštrukciou a dostavbou pešej infraštruktúry sa zároveň zlepší aj estetický dojem 

z prostredia, v ktorom je pešia infraštruktúra neodmysliteľná. Tieto opatrenia predstavujú jednu 

z najvýznamnejších a najväčších investícii pre chodcov a cyklistov za posledné desaťročie 

v meste Žilina.  

Pre sídliská Solinky, Hliny, Vlčince a Hájik sa momentálne pripravuje projektová 

dokumentácia, ktorá rieši najmä rekonštrukciu existujúcich chodníkov a v niektorých zónach 

aj výstavbu nových chodníkov. Termín realizácie opráv a výstavby nových chodníkov je 

stanovený na roky 2016 – 2018. V súčasnosti sa už realizuje základná rekonštrukcia krytov 

chodníkov v rámci bežnej údržby mesta. Dokumentácia obsahuje aj podrobné údaje 

o lokalitách, ktorých chodníky sa budú rekonštruovať a budovať. Viac informácii je uvedených 

v prílohe tohto dokumentu. 

Vlčince 

Sídlisko Vlčince tým, že je najväčším v Žiline disponuje aj najdlhšou sieťou chodníkov. 

To znamená, že pôjde tu o najväčšiu investíciu zo všetkých lokalít. Podľa príslušnej projektovej 

štúdie sú celkové náklady na rekonštrukciu a výstavbu chodníkov predpokladané vo výške viac 

ako 368 tis. EUR s DPH. V rámci rekonštrukcie chodníkov sa opraví povrch chodníkov na 

ploche 17 234 m2, pričom nové chodníky predstavujú plochu 559 m2. 

Zoznam dotknutých ulíc 

Bulharská ulica – oprava povrchu 

Tulská ulica – oprava povrchu 

Tulská / Slovanská – oprava povrchu 

Slovanská ulica – oprava povrchu 

Nanterská ulica - oprava povrchu 

Slovanská / Berlínska - oprava povrchu 

Berlínska / Ľubľanská – nový chodník 

Berlínska / Gymnázium Varšavská - oprava povrchu 

Varšavská / Tulská - oprava povrchu 

Slovanská / Nanterská - oprava povrchu 

Ulica T. Záborského - oprava povrchu 

Ulica T. Vansovej – úprava obrubníkov a kanalizačných otvorov 

Ulica B. S. Timravy - oprava povrchu 

Ulica B. S. Timravy / Obchodná – nový chodník 

Ulica sv. Cyrila a Metoda (detské dopravné ihrisko) - oprava povrchu 
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Trenčianská ulica - oprava povrchu 

Trenčianska / Piešťanská ulica – nový chodník 

Materská škola Trnavská - oprava povrchu 

Piešťanská ulica - oprava povrchu 

Trnavská ulica - oprava povrchu 

Fatranská ulica - oprava povrchu 

Tatranská ulica - oprava povrchu 

Karpatská ulica - oprava povrchu 

ZŠ Karpatská - oprava povrchu 

Polomská ulica - oprava povrchu 

Martinská ulica - oprava povrchu 

Gemerská ulica - oprava povrchu 

Prešovská ulica - oprava povrchu 

Levočská ulica - oprava povrchu 

Ulica K. Kmeťku - oprava povrchu 

Ulica J. Vojtaššáka - oprava povrchu 

Ulica Černovská - oprava povrchu 

Ulica sv. Gorazda - oprava povrchu 

Poštová / Obchodná – nový chodník 

Ulica E. Necseya - oprava povrchu 

 

Hliny 

Druhé najrozsiahlejšie sídlisko, ktoré sa delí na 8 menších lokalít predstavuje o čosi 

menšie náklady ako v prípade Vlčiniec. Podľa projektovej štúdie sa predpokladajú náklady vo 

výške viac ako 307 tis. EUR.  

Zoznam dotknutých ulíc 

ul. Veľká okružná – oprava povrchu 

J. Fandlyho / Komenského ulica - oprava povrchu 

ul . J. C. Hronského - oprava povrchu + nový chodník 

ul. An. Bernoláka - oprava povrchu 

Puškinová ulica - oprava povrchu 

Rovnianková ulica - oprava povrchu 

ul. T. Ružičku – nový chodník 

Čajaková ulica – nový chodník 

Krasková / Hlinská - oprava povrchu 

Nešporová ulica - oprava povrchu 

Krasková ulica - oprava povrchu 

areál ZŠ Javorku - oprava povrchu + nový chodník 

Hlinská ulica - oprava povrchu 

Bajzová ulica - oprava povrchu 

Poľná ulica - oprava povrchu 

Jarná ulica - oprava povrchu 
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Gabajová / Jarná - oprava povrchu 

Gabajová ulica - oprava povrchu 

vnútroblok Hlinská / Jarná - oprava povrchu  

Lichardová ulica - oprava povrchu 

Suvorovová - oprava povrchu 

 

Solinky  

Na sídlisku Solinky sa podľa vypracovanej projektovej štúdie bude realizovať investícia 

na úrovni 237 tis. EUR. Na tomto území je potrebné rekonštruovať chodníky, ktoré sú prevažne 

v prostredí vnútroblokov, teda mimo cestnej komunikácie. Celková plocha rekonštruovaných 

chodníkov dosahuje hodnotu 12 381 m2. Neuvažuje sa tu s vybudovaním nového chodníka. 

Zoznam dotknutých ulíc 

Javorová ulica  - oprava povrchu 

Gaštanová ulica - oprava povrchu 

Smreková ulica - oprava povrchu 

Obvodová ulica - oprava povrchu 

Borová ulica - oprava povrchu 

Limbová ulica - oprava povrchu 

Platanová ulica - oprava povrchu 

Jaseňová ulica - oprava povrchu 

Osiková ulica - oprava povrchu 

 

Hájik 

 

Na Hájiku sa vzhľadom na vek a veľkosť sídliska očakáva investícia za takmer 60 tis 

EUR. Oprava povrchu chodníkov predstavuje plochu 2 841 m2, v prípade nových chodníkov 

je to plocha 27m2. Stavebné aktivity sa tu budú realizovať prevažne v starej, severnej časti 

sídliska.  

Zoznam dotknutých ulíc 

Ulica J. Hronca – nový chodník 

Petzvalová ulica  - oprava povrchu 

ulica G. Lanurienna - oprava povrchu + nový chodník 

ulica M. Bela - oprava povrchu 

Dadanová ulica - oprava povrchu 

Stodolová ulica – nový chodník 

Baničová ulica - oprava povrchu 

Jedlíková ulica - oprava povrchu 

 

Mestské časti 

Výstavba nových chodníkov je plánovaná  najmä v mestských častiach. V súčasnosti 

prebieha spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná ako podklad pre 
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verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác. Viaceré mestské časti disponujú 

lokalitami, kde absentuje základná pešia infraštruktúra najmä popri hlavných cestách.  

Príkladom môže byť Trnové, kde doteraz nie je vybudovaný chodník popri hlavnej ceste, ktorá 

pretína túto mestskú časť. Tento nedostatok rieši spracovaná projektová dokumentácia, ktorá 

odhaduje investíciu vo výške 624 tis. EUR. Termín realizácie je nejasný, vzhľadom na 

pravdepodobnú úpravu PD. Projektová dokumentácia sa bude upravovať kvôli stavebným 

úpravám Žilinského samosprávneho kraja, ktorý tu bude upravovať odvodnenie cestnej 

komunikácie. 

Počíta sa aj s ulicou Pietnou, kde by sa mal vybudovať chodník, ktorý by slúžil najmä 

návštevníkom cintorína. Projektová dokumentácia je spracovaná, odhadované náklady sú vo 

výške 125 tis. EUR vrátane verejného osvetlenia. Problémom sú vlastnícke vzťahy, ktoré 

v súčasnosti neumožňujú realizáciu tohto zámeru.  

V Považskom Chlmci na ulici Bytčianska je v pláne chodník, ktorý by vyriešil nebezpečnú 

situáciu chodcov, ktorí sú nútení kráčať po okraji komunikácie, kde intenzita premávky je 

vysoká vzhľadom na tranzitný charakter cesty v smere na Bytču.  Projektová dokumentácia je 

v štádiu riešenia, počíta sa s predpokladanými nákladmi vo výške 44 500,-€. Toto opatrenie je 

rozdelené na dve etapy s termínom výstavby v roku 2017. Okrem toho sa uvažuje aj s iným 

úsekom Bytčianskej cesty a to medzi križovatkami Bytčianská / Pod skalkou a Bytčianská / Na 

hôrke. Náklady na vybudovanie tohto chodníka sa odhadujú na úrovni 132 tis. EUR s termínom 

výstavby v roku 2017. 

Aj v mestskej časti Bytčica chýba chodník popri hlavnej ceste I/64. Ide o úsek medzi Žilinou 

a Bytčicou, kde končí novovybudovaný chodník od svetelnej križovatky až po čerpaciu stanicu. 

Odhadované náklady sú vo výške 114 tis. EUR a termín realizácie je naplánovaný na rok 2017. 

Severné prepojenie Hájika a Závodia prostredníctvom Kvačalovej ulice nepočíta s chodcami. 

Preto aj tu pozdĺž cesty ja naplánovaný chodník, ktorý uľahčí situáciu chodcom. Termín 

realizácie vychádza opäť na rok 2017 a náklady sú približne na úrovni 156 tis. EUR.  

Ako problémový sa javí chodník popri ceste medzi Budatínom a Zádubním. Proces vydania 

územného rozhodnutia bol pozastavený, kvôli súkromným osobám, ktoré namietajú voči 

tomuto zámeru. Na tento takmer 1900 metrov dlhý chodník je projektová dokumentácia  

spracovaná s odhadovanými nákladmi vo výške 750 tis. EUR. Termín je naplánovaný na rok 

2017, a vzhľadom na nejasnú situáciu vo veci územného rozhodnutia sa toto opatrenie rozdelí 

na etapy a realizovať sa bude postupne. 

Na ulici Veľký diel pribudne chodník pre peších ale aj cyklotrasa. Chodník umožní chodcom 

bezpečnú trasu medzi vstupnou bránou žilinského lesoparku až po otočku trolejbusov na ul. 

Vysokoškolákov. Projektová dokumentácia na výstavbu samotného chodníka je spracovaná 

a výška odhadovaných nákladov predstavuje sumu vyše 109 tis. EUR. Realizácia tohto takmer 

500m dlhého úseku sa očakáva v roku 2016. 

Kritický úsek sa nachádza aj na križovatke ciest Rosinská a Pri Celulózke. Vzhľadom na 

avizovanú prestavbu tejto križovatky na typ okružnej križovatky zo strany Žilinského 

samosprávneho kraja sa plánuje v okolí tejto križovatky dobudovať potrebnú infraštruktúru pre 
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peších. Tento spoločný zámer má spracovanú príslušnú projektovú dokumentáciu, ktorá 

odhaduje náklady na pešie chodníky vo výške 160 tis. Termínovo sa počíta s rokom 2016. 

V Závodí a Bánovej sa na základe monitoringu stavu peších komunikácii stanovila potreba 

rekonštrukcie  úsekov ulice J. Závodského a výstavby chodníkov, kde sa opraví povrch 

chodníka. Zároveň je potrebné dobudovať sieť chodníkov na uliciach Roľnícka, Školská (v 

smere na Hôreckú) a Pod sadom. V Bánovej sa zasa dobudujú chodníky na uliciach J. 

Závodského (od križovatky v smere do Bánovej) a od Námestia sv. J. Bosca smerom na 

cintorín. Povrch sa opraví na ulici Oslobodenia. 

 

II.B Plán výstavby cyklistických trás 

Tak ako bolo už viackrát spomínané, cyklistická sieť je nedostatočne rozvinutá. Súčasná 

sieť dosahuje podiel len 3,2 % cestnej siete. Na tento stav už dlhodobo poukazuje aj Občianske 

združenie MULICA, ktoré sa v prevažnej miere zaoberá podporou rozvoja mestskej 

cyklodopravy. Mesto Žilina s OZ Mulica už dlhodobo spolupracuje pri opatreniach na podporu 

rozvoja cyklodopravy a pri budovaní cyklistickej infraštruktúry prihliada na názor tohto 

združenia.  V záujme zlepšenia podmienok pre cyklistov ako alternatívnej formy dopravy 

v meste sa plánuje táto sieť doplniť o ďalšie úseky, ktoré sú stanovené v zmysle Generelu 

cyklistickej dopravy v meste Žilina.  

 

V9 Rosinská cesta 

Ide o cyklotrasu vo východnej časti mesta pozdĺž Rosinskej cesty. Táto cyklotrasa má 

slúžiť cyklistom, ktorí jazdia najmä z Vlčiniec a iných častí mesta v smere na Vodné dielo. 

Využívať ju určite budú aj cyklisti z okolitých obcí. Tento viac ako 1000 metrový úsek začína 

pri križovatke Rosinská / Vysokoškolákov a pokračuje smerom ku križovatke Rosinská / Pri 

Celulózke cez Rosinky. Následne sa napojí na existujúci krátky úsek na ulici Pri Celulózke, 

ktorý spája túto lokalitu s Vodným dielom. Tento zámer je v zmysle spracovanej projektovej 

dokumentácie ohodnotený výškou nákladov na cca 440 tis. EUR vrátane oporného múra. 

Termín realizácie je naplánovaný na roky 2017 – 2019. Finančné krytie by malo pozostávať 

z vlastných zdrojov a z avizovaných štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne z Integrovaného 

regionálneho operačného programu, ktorého výzvy sú naplánované na začiatok roka 2016. 

H2 A. Bernoláka - Solinky 

Tento takmer 2400 metrov dlhý úsek vytvorí kompletnú cyklotrasu spájajúcu centrum 

mesta so sídliskom Solinky. Má nadviazať na existujúci úsek na ul. A. Bernoláka, ktorý končí 

na Nešporovej ulici. Práve od tohto úseku sa má dobudovať kompletná cyklotrasa vedúca až na 

sídlisko Solinky s možnosťou predlženia až do Bytčice. Ide o kombináciu samostatných pruhov 

pre cyklistov s cyklistickým piktokoridorom. Úsek je rozdelený na 4 etapy, niektoré z nich sa 

finalizujú vyvlastňovacím procesom pozemkov. Náklady na jeho výstavbu sú definované v 

projektovej dokumentácii vo výške 272 tis. EUR. Predpokladaný termín výstavby je v rokoch 

2016 – 2017. Aj v tomto prípade sa počíta s využitím finančných prostriedkov z projektov v 

rámci IROP-u. 
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V6 Centrálna ulica 

Úsek na Centrálnej ulici na sídlisku Solinky má za úlohu prepojiť dve cyklotrasy. 

Existujúci úsek V6, ktorý začína pri areáli Žilinskej univerzity a končí na Centrálnej ulici na 

Solinkách a plánovanú  cyklotrasu H2 v mieste pešej lávky ponad pokračujúcu Centrálnu ulicu. 

Chýbajúci úsek má dĺžku 230 m a jeho náklady na realizáciu sú vo výške viac ako 55 tis. EUR. 

Výstavba sa predpokladá v roku 2016, avšak v závislosti od harmonogramu výziev v rámci 

IROP-u na čerpanie týchto finančných prostriedkov. 

V6 Veľký diel 

V zmysle projektovej dokumentácie na chodník pre peších pozdĺž ulice Veľký diel od 

vjazdu k Lesoparku po otočku trolejbusov sa počíta aj s chodníkom pre cyklistov ako súčasť 

cyklotrasy V6, ktorá prepojí sídliská Solinky a Vlčince. Odhadované náklady sú vo výške 

približne 87 tis. EUR a realizácia pripadá na roky 2016 – 2017. Aj tu sa mesto bude snažiť 

využiť finančné zdroje z IROP-u. 

Okrem týchto úsekov, ktoré sú zadefinované v projektových dokumentáciách mesto 

uvažuje aj o ďalších cyklotrasách, ktoré by napomohli rozvoju cyklodopravy v meste. Počíta sa 

s cyklotrasou V7, ktorá spája ul. Vysokoškolákov s areálom Žilinskej univerzity pozdĺž 

Univerzitnej ulice v dĺžke približne 1000 m. Ďalej sa uvažuje aj nad cyklotrasou, ktorá prepojí 

Budatín a Brodno a následne sa napojí na plánovanú Kysuckú cyklomagistrálu v mestskej časti 

Vranie. K tomuto prepojeniu je potrebné aj premostenie ponad rieku Kysuca. V zmysle 

vypracovanej projektovej dokumentácie bude most ponad Kysúcu predstavovať náklady vo 

výške 220 tis. EUR. Potrebný je aj most ponad Kysucu medzi Budatínom a Považským 

Chlmcom, ktorý by sa stal súčasťou Vážskej cyklomagistrály v mieste sútoku riek Kysuca 

a Váh, ktorý by otvoril možnosť pokračovať v budovaní cyklotrasy v smere na Bytču. Výstavba 

mosta, na ktorý je spracovaná projektová dokumentácia predstavuje sumu vo výške 180 tis. 

EUR.  V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia na úsek cyklotrasy V9, ktorá 

prepojí centrum mesta s Vodným dielom. Ide o viacero kratších úsekoch najmä na Štefánikovej 

ulici a následne na ulici Pri Celulózke, kde by sa napojila na plánovaný úsek V9 pozdĺž 

Rosinskej cesty.  

Rajecká cyklomagistrála 

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sa na úrovni regiónu Rajeckej doliny 

pripravuje projektová dokumentácia na výstavbu cyklotrasy regionálneho významu s názvom 

Rajecká cyklomagistrála. Podľa súčasného stavu trasovania je táto cyklomagistrála v rámci 

mesta lokalizovaná pozdĺž rieky Rajčianky. Začiatok cyklomagistrály je na železničnej stanici 

Záriečie, odkiaľ pokračuje v smere na Bytčicu a prechádza tromi žilinskými katastrami 

(Závodie, Bánová, Bytčica). Cyklomagistrála následne ústí na hranici katastrálnych území 

Bytčice a Lietavskej Lúčky, kde nadväzuje na trasu v rámci územia obce Lietavská Lúčka. 

Trasa je podobne ako aj ostatné cyklotrasy znázornená na obr. č. 12. 
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Obr. č. 12 Plánovaná sieť cyklotrás 
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Záver 

 Cieľom dokumentu bolo analyzovať stav pešej a cyklistickej dopravy v meste Žilina 

a popísať plán realizácie jednotlivých opatrení za účelom jeho zlepšenia. Tomu predchádzal 

rozsiahly monitoring stavu peších komunikácii na vybraných lokalitách mesta, ktorý bližšie 

konkretizoval problémy spojené s pešou infraštruktúrou. Okrem toho sa analyzoval aj stav 

cyklistických komunikácii v meste. Na základe týchto analýz sa následne načrtol rozsah 

opatrení, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom dosiahnutia želaného stavu. V prípade peších 

komunikácii to bolo určenie ulíc a bodov za jednotlivé mestské oblasti, v ktorých je potrebné 

opraviť, či dobudovať pešiu infraštruktúru. Postupne sa popisovali jednotlivé sídliska a mestské 

časti s ich opatreniami a detailnými informáciami, ktoré vychádzajú z príslušných projektových 

dokumentácii. Textová časť je doplnená o zaujímavé mapy, ktoré bližšie zobrazujú predmetné 

miesta. Podobne sa načrtol aj rozvoj cyklistickej siete a to, ktoré cyklotrasy sú v harmonograme 

na výstavbu spolu s ich detailnými informáciami o termínoch, či zdrojoch financovania. Prílohu 

tvorí fotodokumentácia zobrazujúca kritický stav pešej infraštruktúry a tiež zoznam 

jednotlivých opatrení, ktoré sú zaradené do harmonogramu realizácie. 

Tak ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole tohto dokumentu, sa v prípade 

financovania výstavby cyklistických trás bude mesto usilovať o získanie financií zo zdrojov 

európskych štrukturálnych fondov. V roku 2016 sú v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu naplánované prvé výzvy, ktorých predmetom bude práve rozvoj 

cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania nových cyklistických trás v mestách a obciach 

Slovenska. Preto sa mesto bude uchádzať o tieto dostupné financie tak, aby dokázalo tieto 

aktivity pokryť prevažne zo zdrojov mimo vlastného rozpočtu. V súvislosti s realizovaním 

opatrení rekonštrukcie a budovania pešej infraštruktúry je z hľadiska financovania vylúčená 

možnosť využitia finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Tieto zdroje nepočítajú 

s podporou rozvoja pešej infraštruktúry. Preto sa mesto musí usilovať o zabezpečenie 

finančného krytia pre tieto opatrenia z vlastných zdrojov, teda z rozpočtu mesta. Preto je 

dôležité, tak veľkú investíciu rozdeliť do viacerých etáp a postupne tak realizovať stanovené 

opatrenia minimálne v periódach, ktoré určujú jednotlivé projektové štúdie, a na ktoré sa 

každoročne vyčlení dostatočne veľký finančný balík. 

Tento dokument predstavuje základný predpoklad pre rozvoj najekologickejších foriem 

dopravy, a to pešej a cyklistickej. Účastníkmi oboch druhov dopravy sú najzraniteľnejšie 

skupiny obyvateľstva, chodci a cyklisti. Preto je v záujme mesta ich chrániť a vytvárať im, čo 

najkvalitnejšie podmienky pre ich komfort a najmä bezpečnosť. 
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Prílohy 

1. Prehľad jednotlivých stavebných zámerov v oblasti pešej a cyklistickej infraštruktúry s 

popisom ich súčasného stavu  

2. Fotodokumentácia súčasného stavu pešej infraštruktúry v meste  

 

 

 

 

 

 

 



p.č. PREDMET PD

Cena PD € s DPH                                           

(predpokladaná) ÚR SP

Cena € s DPH                                           

(predpokladaná)

Termín realizácie 

(predpokladaný) Poznámka

CYKLOTRASY

1 Cyklotrasa V6 ( pokračovanie na ul. Centrálna po pešiu lávku ) spracovaná DSPRS - vydané 6.8.15, právoplatné 30.9.2015 28.10.15-poslaná žiadosť o záväzné stanovisko (§ 140b) 55 769,46 2016

2 Cyklotrasa H2 ( Solinky – centrum) – úsek I, II, III a IV spracovaná DSPRS - 5.8.15 - podaná žiadosť na úseky I,III,IV 272 866,47

úsek I II.kvartál 2016 IV.kvartál 2016 140 599,84 2016

úsek II 43 155,66 parcely v súkromnom vlastníctve - územný plán zóny Rudiny II

úsek III II.kvartál 2016 IV.kvartál 2016 41 698,51 2016

úsek IV III.kvartál 2016 III.kvartál 2017 47 412,46 2017

MPV na jednu parcelu v súkromnom vlastníctve-vyvlastnenie 

rieši OPaM

3 Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) – úsek I, II, III spracovaná DSPRS - 436 821,96

úsek I II. kvartál 2017 III.kvartál 2017 152 257,45 2017

úsek II - chodník II. kvartál 2019 III.kvartál 2019 29 090,53 2019

úsek II - komunikácia II. kvartál 2019 III.kvartál 2019 49 991,84 2019

úsek III - Chodník II. kvartál 2018 III.kvartál 2018 48 938,59 2018
úsek III - D241 - OPORNÝ MÚR V KM 961,75 II. kvartál 2018 III.kvartál 2018 156 543,55 2018

CHODNÍKY

1 Chodníky Trnové spracovaná PD pre ÚR - ??? - 2019 ??? - 2020

odhadované náklady z PD 

pre ÚR - 624376,8 ??? - 2020

PD sa pravdepodobne bude upravovať z dôvodu realizácie 

stavby ŽSK – odvodnenie komunikácie a s tým spojené 

osadenie obrubníkov, ktoré boli v rámci realizácie upravené a 

zasahujú do navrhovaného chodníka - úprava PD

2 Chodník ul. Pietna, Žilina spracovaná DSP+RS - ??? ??? 125 866,56 ???

SO 01 Chodník 117 798,52
SO 02 Verejné osvetlenie 8 068,04

Chodník na ul.Bytčianskej, Žilina-Považský Chlmec - I. a II.etapa máj 2015 5 500,00 I. kvartál 2017 II.kvartál 2017 44 400,00 2017 rieši sa projektová dokumentácia

 - I.  etapa 24 000,00
 - II.etapa 20 400,00

4 Chodník na ul.Bytčianskej, Žilina-Považský Chlmec, od ul.Pod Skalkou máj 2015 7 500,00 I. kvartál 2017 II.kvartál 2017 132 000,00 2017

5 Chodník popri ceste I/64 od čerp.stanice, Žilina - Bytčica máj 2015 4 000,00 I. kvartál 2017 II.kvartál 2017 114 000,00 2017

6 Chodník na ul. Kvačalová, Žilina - Závodie máj 2015 6 000,00 I. kvartál 2017 II.kvartál 2017 156 000,00 2017

7 Chodník popri ceste III/01167, Budatín - Zádubnie
spracovaná PD pre ÚR, DSP - 

máj 2015
32 000,00 I. kvartál 2016 I.kvartál 2017 750 000,00 2017

20.2.2015 na stavebný úrad – Strečno- obec Hôrky bola 

podaná žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. 4.5.2015 

sme museli doplniť obnovené vyjadrenia inštitúcií, nakoľko boli 

po dobe platnosti. 29.5. sme obdržali oznámenie o začatí 

územného konania verejnou vyhláškou. Tam sa prihlásil p. 

Chochúl, ktorému ideme kúsok parcely vyvlastňovať, ale 

museli sme ešte doplniť jeho parcelu do územného 

rozhodnutia. 20.7. 2015 sme zase obdržali zo stavebného 

úradu oznámenie o začatí územného konania. Po neustálych 

urgenciách,kedy bude vydané ÚR telefonicky bolo dňa 

23.10.2015 povedané, že dali traja ľudia námietky voči vydaniu 

ÚR a že bude konanie prerušené.  MPV - OPaM s ŽSK (pozemky 

- zmluvy)

Chodník od hlavného vstupu Lesoparku Chrasť po otočku tolejbusov,Žilina-

Vlčince (časť cyklotrasy V6) spracovaná DSP - vydané 12.6.15, právoplatné 16.7.2015 III.kvartál 2016 196 325,04 2016

SO 01 Chodník 109 295,46
SO 02 Komunikácia pre cyklistov 87 029,58

9
Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890 - okružná križ. Na Rosinskej 

ceste (časť cyklotrasy V9 - Vlčince - Vodné dielo) spracovaná ŽSK vydané 26.6.14,právoplatné 26.7.14 2016 160 000,00 2016 v spolupráci so ŽSK

OPRAVA (REKONŠTRUKCIA) CHODNÍKOV

1 Hliny I realizačná PD - - ohlásenie stavebných úprav - 2016 11 501,10 2016

2 Hliny II realizačná PD - - ohlásenie stavebných úprav - 2016 39 619,00 2016

3 Hliny III realizačná PD - - ohlásenie stavebných úprav - 2016 40 276,64 2016

4 Hliny IV realizačná PD - - ohlásenie stavebných úprav - 2016 31 187,15 2016

5 Hliny V realizačná PD - - ohlásenie stavebných úprav - 2016 52 097,33 2016

6 Hliny VI realizačná PD - - ohlásenie stavebných úprav - 2016 39 815,46 2016

7 Hliny VII realizačná PD - - ohlásenie stavebných úprav - 2016 36 810,44 2016

8 Hliny VIII realizačná PD - - ohlásenie stavebných úprav - 2016 55 697,81 2016

9 Solinky spracovaná technická štúdia - ohlásenie stavebných úprav - 2018 237 636,00 2018

10 Vlčince I spracovaná technická štúdia - ohlásenie stavebných úprav - 2017 14 754,00 2017

11 Vlčince II spracovaná technická štúdia - ohlásenie stavebných úprav - 2017 99 720,00 2017

12 Vlčince III spracovaná technická štúdia - ohlásenie stavebných úprav - 2017 193 560,00 2017

13 Vlčince IV spracovaná technická štúdia - ohlásenie stavebných úprav - 2017 60 550,00 2017
14 Hájik spracovaná technická štúdia - ohlásenie stavebných úprav - 2018 58 708,00 2018

8
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Príloha č. 1  Prehľad jednotlivých stavebných zámerov v oblasti pešej a cyklistickej infraštruktúry s popisom ich stavu 

Spracovaná PD v stupni SP + RP. Rieši sa MPV - OPaM. 

(Súkromný vlastníci nesúhlasia - urbár)

18 000,00
TŠ bola vypracovaná na základe obhliadky chodníkov po 

sídliskách vykonaných v mesiacoch 03-04/2015

rieši sa MPV so súkromnými vlastníkmi, SPF a ŽSK. Boli 

vypracované GP a oslovujú sa vlastníci so žiadosťou o súhlas so 

zápisom GP a vydaním ÚR.



Príloha č. 2  

Fotodokumentácia stavu pešej infraštruktúry v meste 
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