
V mape

„Cyklotrasy sú predelené štrkom cez mostík                                     
nad Chorvátskym ramenom. Kolobežkou neprejazdné.“

Lokalita: 48.123175, 17.113185

Cyklotrasa končí v štrku



V mape

„Na medzinárodnej cyklotrase na ľavej hrádzi Dunaja sú 
na trase medzi Bratislavou a Hamuliakovom nebezpečné 
diery. Zhotoviteľ D4/R7 by už mohol odstrániť nános 
štrku cez hrádzu pri bufete Flinstones, kadiaľ 

prechádzali nákladiaky.“

Lokalita: 48.105386, 17.146988

Diery na medzinárodnej cykloceste



V mape Foto

„Nebezpečné diery uprostred cesty. Normálne je možné 
sa im vyhnúť, ale počas letnej sezóny, keď je otvorené 
kúpalisko Rosnička a parkujú autá z oboch strán + po 
ceste sa prechádzajú chodci mieriaci na kúpalisko, 
vznikajú nebezpečné situácie - niektoré jamy majú hĺbku 

možno aj 10 cm. Ide o značenú cyklotrasu R11.“

Diery uprostred cesty v okolí
kúpaliska Rosnička

Lokalita: 48.172683, 17.049993



V mape

„Priamo pri vjazde/vstupe na cyklochodník je 
nebezpečne nízko hrubý konár stromu priamo nad 
chodníkom. V júni 2021 magistrát osadili v strede stĺpiky 
(proti vjazdu áut, no úplne zbytočne, keďže po chodníku 
tam autá nemajú prečo ísť, hneď vedľa je veľké 
parkovisko). Stĺpik je v strede chodníka veľmi 
nebezpečný, znemožňuje obísť cyklistom previsnutý 

strom, hrozia zranenia.“

Hrubý konár stromu
priamo nad chodníkom

Lokalita: 48.158471, 17.171726



V mape

„Cyklotrasa z Dúbravskej cesty nemá označené 
prepojenie na Polianky, minimálne svetelná križovatka s 
Harmincovou a Húščavovou by mohla mať značenia 
zohľadňujúce cyklistov, keďže je do nej nevyhnutný 

vjazd.“

Lokalita: 48.178801, 17.054128

Chýba cyklotrasa a značenie



V mape

„Cyklotrasy Brnianska a Dúbravská cesta nie sú 
prepojené a vyriešené cez Patrónku.“

Lokalita: 48.167285, 17.078095

Chýba cyklotrasa



V mape

„Každodenné dochádzanie do Bratislavy je bez cyklotrasy 

nebezpečné, denno-denne dochádza k vytláčaniu cyklistov 

mimo cestu, vozidlá zaraďujúce sa do kolón nehľadia na 

cyklistov a nedajú im prednosť. Cyklotrasa by v tomto úseku 

veľmi pomohla a určite by presvedčila množstvo cyklistov 

aspoň občas dochádzať do práce na bicykli.“

Lokalita: 48.255156, 17.030801

Chýbajúca cyklotrasa do BA



V mape Foto

„Pre obce východne od Bratislavy chýba riadna cyklotrasa do 

Bratislavy. Po rôznych chodníčkoch chodí do práce dennodenne 

množstvo ľudí, ale keď prší, dramaticky ich počet klesne. 

Špeciálnym problémom je jama na obrázku (na pozemku letiska), 

ktorú nikto nechce riešiť, alebo ak by sme to chceli riešiť 

dobrovoľne, nedostaneme povolenie. Národný cyklokoordinátor 

tento problém rieši nedostatočne razantne. Je zamestnancom 

MDV, ktorému patrí Letisko BTS.“

Lokalita: 49.224218, 19.304395

Chýbajúca cyklotrasa



V mape

„Na cyklochodníku vedúcom od Malého Dunaja                                     
k Vrakunskému lesíku, vybudovanom cca. v roku 2018, sa 

po 2 rokoch vytvorili nebezpečne veľké hrbole.“

Lokalita: 48.145293, 17.1974

Maxi-hrboly na cyklochodníku



V mape

„Otrasná cesta – kraj vozovky na Tomášikovej ulici od 
Kuchajdy po križovatku s Trnavskou – veľmi hlboké 
vyjazdené koľaje v asfalte, jamy na kraji cesty = postrach 

cyklistu, ak naľavo od neho frčia 2 prúdy áut...“

Nebezpečné hrbole na kraji cesty
– frekventovaná Tomášikova

Lokalita: 48.167574, 17.150431



V mape

„Nebezpečný kraj cesty – rozbitá cesta, jamy, výmole, 
jazda na bicykli je popri autách nebezpečná, priam 

nemožná.“

Lokalita: 448.186659, 17.135816

Nebezpečné hrbole na kraji cesty



V mape Foto

„Dva veľmi nebezpečné retardéry na frekventovanej ulici 
Na piesku, ktorú okrem áut využívajú ako „akože“ 
cyklotrasu cyklisti z Vrakune a Ružinova – niet miesta na 
prejazd, navyše je zničená krajnica cesty. V tme na 

zabitie...“

Nebezpečne osadené retardéry 
– Bratislava, Na piesku

Lokalita: 48.155584, 17.185096



V mape Foto

„Spomaľovač bol opravený takým spôsobom, že bol 
natiahnutý od kraja ku kraju, bez úpravy pre cyklistov. 
Predošlá verzia bola v poriadku. Na fotke je už opäť časť 
rozobratá, ale začiatkom mesiaca bol ešte kompletný. 
Nižšie v ulici sú použité spomaľovače, ktoré sú viac 

priateľské k bicyklom. Ide o cyklotrasu R11.“

Lokalita: 48.155581, 17.059863

Nevhodný spomaľovač



V mape

„Mimo centra Bratislavy a zopár km niekde mimo 
neskutočne chýbajú pruhy pre cyklistov. Nie na 
rekreačné bicyklovanie, ale na reálny presun z bodu A do 
bodu B. Na chodníkoch ľudia hromžia (pochopiteľne), na 
cestu ani nejdem, keďže si vážim svoj život. Veľmi, naozaj 

veľmi zlé. Demotivujúce vôbec vytiahnuť bike.“

Lokalita: 48.145662, 17.185891

No cyklotrasa, no safe



V mape Foto

„Teším sa, keď tu jedného dňa bude namiesto hrboľatej 
panelovej cesty normálna asfaltka. Možno sa o to 

postará developer, ktorý tam v blízkosti stavia.“

Lokalita: 48.177817, 17.051289

Panelová cesta



V mape

„Šikovným občanom sa podarilo úplne rozmlátiť 
sklenené steny na autobusovej zastávke Plynárenská na 
Prístavnej ulici. Radšej som zosadol z bicykla, pretože 
tam nebolo žiadne voľné bezpečné miesto na prejazd bez 

rizika defektu. Dávajte si pozor.“

Rozbité sklo z autobusovej 
zastávky Plynárenská

Lokalita: 48.141701, 17.142031



V mape Foto

„Zdravím. Chcel by som nahlásiť problém s rozbitým 
asfaltom na chodníku na Bajkalskej ulici na pravej strane 
(smer Rača) mosta ponad Tomášikovú ulicu. Miestami je 
asfalt tak rozbitý, že je nebezpečný aj pre chodcov (viď 
foto). Ďakujem za informovanie kompetentných a za 

prípadnú nápravu.“

Lokalita: 48.156532, 17.14514

Rozbitý chodník



V mape

„Na strane pri bufete bosorka chýbajú zrkadlá v neprehľadnej 

zákrute. Na druhej strane zrkadlá síce sú, ale to sprava je 

umiestnené príliš vysoko a z podjazdu naň vidno až vtedy, keď ste 

úrovňou bicykla vonku z podjazdu. Pre cyklistu idúceho smerom od 

Draždiaku sú zrkadlá prakticky zbytočné, lebo podchod je tmavý a 

nie je doň vidno. Zažila som tam už niekoľko kolíznych situácií, aj 

keď si dávam pozor.“

Umiestnenie zrkadiel pri
podjazde pri bufete Bosorka

Lokalita: 48.109188, 17.125909



V mape

„Takmer neprejazdný chodník (cyklotrasa) – strom 
konármi siaha už takmer po zem, bolo by dobre trošku 

tie konáre orezať.“

Lokalita: 48.186948, 17.047599

Úzka dvojprúdovka bez krajnice



V mape Foto

„Výtlky na ceste momentálne zasypané pieskom.“

Lokalita: 48.176902, 17.050513

Výtlky



V mape Foto

„Úsek v Líščom údolí medzi križovatkami s ulicami 
Čárskeho a Pod Rovnicami je samá záplata na ceste. Čo 
dom, to nová prípojka, nová rozkopávka, nová záplata. 
Na aute to možno nie je tak cítiť, ale na bicykli je. Myslím, 
že už tam nie je kde stavať, tak by si cesta zaslúžila nový 

povrch. Ide o cyklistickú trasu R11.“

Lokalita: 48.156667, 17.058776

Záplata na záplate



V mape

„Od 14.6.2021 došlo k zmene počtu jazdných pruhov na 
Hodonínskej ulici. Vytvorením BUS pruhu boli krajnice 
úplne zrušené a v podstate cyklisti vytlačení z cesty. V 
smere do mesta je vraj možné využívať BUS pruh, ale nie 
je to prijemné mať za sebou autobus, ktorý vás nedokáže 
obehnúť, lebo vedľajší pruh je plný áut. Z mesta ani 
takáto možnosť nie je. Autá sa teraz viac na seba tlačia 
a prípadného cyklistu nemajú kadiaľ obehnúť. Škoda, 

prišli sme o jeden z tých lepších cykloúsekov.“

Zmena počtu jazdných pruhov
na úkor širšej krajnice

Lokalita: 48.191056, 17.047088



V mape

„Na zničenej ceste s výmoľmi je vidno len cyklotrasu 
smerom na Patrónku. Opačný smer – do centra cez 
Prokopa Veľkého (vrátane) zaniká a stoja tam 
zaparkované autá. O cyklotrase informuje aspoň značka. 
Táto cyklotrasa nemá premostenie cez Patrónku na 

Dúbravskú cestu.“

Lokalita: 48.164401, 17.085017

Zničená a nedoriešená cesta



V mape Foto

„Úplne rozbitý cyklochodník až po križovatku 
(Harmincová) a aj po nej je R11 Dúbravská radiála 
(smerom do Dúbravky) nerovná, navyše cez Dúbravku 

nepokračuje.“

Lokalita: 48.176542, 17.047693

Zničený cyklochodník


