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BSK: V kraji pribudne 37 km nových cyklotrás 
 
Bratislavský kraj v spolupráci s občianskym združením SLOMBA (Slovenská asociácia 
horských cyklistov na Slovensku) vybuduje takmer 37 kilometrov nových cyklotrás. 
Nové cyklochodníky buduje župa v rámci koncepcie rozvoja cyklotrás v BSK, napoja 
sa aj na cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof. Cyklistické chodníky pribudnú 
v lokalite Devínske Karpaty v CHKO Malé Karpaty a v ochrannom pásme NPR 
Devínska Kobyla, ktoré sú s 2. a 3. stupňom územnej ochrany. Súhlas vydal Krajský 
úrad životného prostredia v Bratislave.  
 
„Trasy sú navrhnuté tak, aby maximálne rešpektovali ochranu prírody a krajiny. Niektoré úseky 
budú najmä pre náročných cyklistov. Vybudovaním nových cyklotrás sa prepoja mestské časti 
Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé Diely, Devín, Devínska Nová Ves s medzinárodnou cyklotrasou 
EuroVelo 13, s Cyklomostom v Devínskej Novej Vsi a dolnorakúskymi cyklotrasami,“ priblížil 
bratislavský župan Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol, navrhované cyklotrasy v masíve Devínskej 
Kobyly rešpektujú hranice štátnych prírodných rezervácii. Väčšinou ide o široké lesné cesty, ktoré 
využívajú cyklisti na horskú cykloturistiku. „Vybudovaním cyklotrás  na celom území masívu 
Devínskej Kobyly sa docieli regulovaný a kontrolovaný pohyb cykloturistov na tomto území, 
a zároveň sa predíde zbytočným stretom medzi cyklistami a ostatnými návštevníkmi tejto 
oblasti,“ dodal župan Pavol Frešo.  
 
Vybudovanie cyklotrás bude financované z projektu Perimost, náklady predstavujú cca 3-tisíc €. 
Počíta sa s vybudovaním nových cyklotrás, vyznačením cyklochodníkov, osadením 
cyklosmerovníkov a informačného panelu - cyklomapy na Dúbravskej hlavici.  
 
 
 
Nižšie pripájam aj popis a kilometráž jednotlivých cyklotrás. 



www.bratislavskykraj.sk 

 

 

Popis a kilometráž jednotlivých cyklotrás: 
 

Por. číslo popis dĺžka farba 

1 Dúbravka, dom kultúry – Dúbravská Hlavica, križ. – 
Devínska Kobyla – vodáreň -  Devínska Nová Ves 

7,8 modrá 

2 Dlhé diely – Jezuitské lesy - Dúbravská Hlavica, križ – 
okolo Devínskej Kobyly – Dúbravska hlavica, križ. 

11,5 zelená 

3 Kráľov vrch ( Dlhé diely ) – Švábsky vrch 2,5 žltá 

4 Dúbravka – Jezuitské lesy 1,9 žltá 

5 Devín – Dúbravská Hlavica, križ. – Dúbravka, dom kultúry 7,5 žltá 

7 Technické sklo – pod Biele skaly 2,5 žltá 

8 Devín – pod Červeným krížom 1,8 modrá 

9 Líščia stráň – Napojiská 1,1 zelená 

 SPOLU: 36,6  

 
 
 
 


