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Projekt / Stavba:  
Nosný systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, 
2. etapa Bosákova ul. – Janíkov dvor 
 
Investor / Objednávateľ: 
Metro a.s.  
Muchovo námestie 12  
852 71 Bratislava 
 
Spôsob financovania: 
Kohézny fond EÚ, Štátny rozpočet  
 
Investičné náklady: 
neuvádza sa 
 
Pozícia spoločnosti: 
generálny projektant –  
združenie REMING CONSULT a.s., Alfa 04 a.s., PIO Keramoprojekt a.s. 
 
Termíny prípravy: 
10/2009 – 06/2012 – stupeň pre územné rozhodnutie 
 
Termíny realizácie: 
neurčený 
 
Manažér projektu:  
Ing. Ondrej Podolec 
podolec@reming.sk 
 

 
 
Vymedzenie staveniska, stručný opis stavby 
 
Stavba rieši dopravnú infraštruktúru – električkovú trať Nosného systému mestskej 
hromadnej dopravy (NSMHD) medzi Bosákovou ulicou a lokalitou Janíkov dvor v mestskej 
časti Bratislava Petržalka vrátane nadväzujúcich a súvisiacich cestných komunikácií 
a nového depa. 
Pre túto stavbu už bol spracovaný predchádzajúci stupeň – Dokumentácia 
stavebného zámeru a bola vykonaná aj štátna expertíza s Odborným posudkom. 
Stavba priamo nadväzuje na projekt električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova 
ulica a vytvára s ňou jeden prevádzkový celok. Rozhranie oboch stavieb je v staničení trate 
km 2,000 za zastávkou Bosákova. 
Stavba končí  v Janíkovom Dvore v km 6,362. Dĺžka stavby meraná v osi trate je teda 
4,362 km. 
 
Jedná sa o dvojkoľajnú trať na samostatnom telese so zastávkami.  
V trase sa nachádza 7 zastávok: 
- Chorvátske rameno 
- Zrkadlový háj 
- Stred 
- Veľký Draždiak 
-  Lietavská 
- Juh 
- Janíkov dvor 
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Pozdĺž trasy je stavenisko vymedzené nevyhnutným záberom s električkovou traťou 
súbežnej cestnej komunikácie Jantárová cesta a úsekmi komunikácií križujúcich Jantárovú 
cestu a trasu električky v križovatkách  
 
Rusovská (Nám. hraničiarov) – Jantárová,  
Romanova - Jantárová,  
Kutlíkova (Pajštúnska) – Jantárová,  
Šintavská (Topoľčianska) - Jantárová,  
Lietavská – Jantárová,  
Betliarska – Jantárová,  
Panónska – Jantárová 
 
Z dôvodu integrácie siete tratí ŽSR a mestských električkových tratí do spoločného 
systému hromadnej dopravy osôb na území mesta Bratislava a priľahlého regiónu je 
v lokalite Janíkov Dvor dvomi spojovacími koľajami navrhnuté napojenie električkovej trate 
do trate ŽSR Petržalka – Rusovce.  
Mimo trasy v lokalite Janíkov Dvor je stavenisko rozšírené o novú vozovňu (depo) 
s potrebným technickým zázemím pre garážovanie a údržbu 30 ks koľajových vozidiel. 
Územie pre depo je definované a určené v Územnom pláne Bratislavy. Prevádzka depa 
bude obsahovať koľajisko, účelové cestné komunikácie a spevnené plochy, administratívnu 
budovu, budovy vrátnic, technologickú budovu trakčnej meniarne a haly pre odstavovanie, 
údržbu a opravy električiek. Plochy v depe mimo koľajiska a komunikácií budú mať trávnatý 
povrch s výsadbou zelene. Koľajisko depa je len s rozchodom 1435 mm. 
 
 

 
 
Okrem depa bude výrazným objektom stavby z hľadiska technického i architektonického 
polozapustená 4 koľajná stanica Janíkov Dvor. Bude obsahovať dve ostrovné nástupiská 
s prístupom eskalátormi, výťahmi a núdzovým schodiskom. Staničný zárez bude 
premostený širokým mostom pre chodcov (do neho budú vyúsťovať eskalátory a výťahy). 
Celý priestor nástupíšť vrátane priečneho premostenia bude prestrešený modernou 
konštrukciou. 
Električková trať integrovaná do cestnej komunikácie Jantárová cesta bude tvoriť 
mestotvorný bulvár so zeleňou a chodníkmi pre chodcov a cyklistov. Priečne usporiadanie 
obsahuje 6 m široké pásy zelene v električkovom páse. 
 
Organizačné členenie stavby 
 
Stavba je rozdelená pozdĺž línie trasy na tzv. ucelené časti stavby (UČS), predstavujúce 
charakteristické celky. Číslovanie UČS nadväzuje na úsek 1. časti medzi Jesenského 
ulicou a Bosákovou ulicou, ktorý je rozdelený na 3 ucelené časti (10, 20, 30). 
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Obe časti tvoria jeden spoločný funkčný celok, ale ich projektová príprava prebieha 
oddelene kvôli etapizácii výstavby a možnostiam financovania. 
 
UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica je charakteristická náročným uzlom križovatky 
Rusovská – Jantárová s preložkou koryta Chorvátskeho ramena. V UČS 40 bude 
vybudované aj obratisko električiek pre zabezpečenie prevádzky počas výstavby. Trať je 
medzi ulicami Bosákova a Nám. hraničiarov vedená na samostatnom telese. 
 
UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica je charakteristická typicky mestským 
usporiadaním električkovej trate na samostatnom telese, v smerovo rozdelenej komunikácii 
Jantárová, s klasickými povrchovými zastávkami, s úrovňovým krížením cestných 
komunikácií v križovatkách, s preferenciou koľajovej dopravy. 
 
UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom je charakteristická polo 
zapustenou stykovou stanicou Janíkov Dvor, kde pomocou spojovacích koľají dôjde 
k napojeniu (styku dráh) do siete ŽSR a to do smerov ŽST. Petržalka a ŽST. Rusovce 
(prípadne Maďarsko). V UČS 60 je navrhnuté aj obratisko pre klasické mestské električky 
a sú aj vytvorené podmienky pre ďalšie pokračovanie trasy južným smerom. 
 
UČS 61 Depo Janíkov Dvor

  

 je samostatná UČS, ktorej obsahom je infraštruktúra depa pre 
údržbu električiek a vozidiel tram-train s rozchodom 1435 mm. 

 

 Štúrova 

UČS10 

UČS20 

UČS30 

UČS40 

UČS50 

UČS60 

Depo UČS61 

 Chorvátske rameno 

 Zrkadlový háj 

 Stred 

 Veľký Draždiak 

 Juh 

 Janíkov Dvor 

Dunaj 

 Bosákova 

 Viedenská 1.
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trať ŽSR 

smer ŽST RUSOVCE smer ŽST Petržalka 

tunel ŽSR smer Filiálka 

 Lietavská 
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Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenie 
V roku 2010 bola spracovaná Technicko – ekonomická štúdia: Implementácia 
integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé 
regióny, ktorej základným výstupom bola definícia plánu dopravnej obsluhy mesta 
a priľahlých regiónov, analýza priepustnosti tratí a návrh linkovania a intervalov liniek.  
V pláne dopravnej obsluhy zadefinované trasy využívajú sieť tratí ŽSR spoločne so 
sieťou električkových tratí s cieľom: 
  

• zabezpečiť pre mesto a región hromadnú dopravu osôb bez nutnosti využitia 
automobilovej dopravy  

• s ambíciou zvrátiť negatívny nárast individuálnej automobilovej dopravy vybudovaním 
spoľahlivého a kapacitného systému na báze koľajovej dopravy. 

• vytvoriť širšiu regionálnu sústavu na báze integrovaného a vzájomne prepojeného 
systému mestských električkových a celoštátnych železničných tratí obsluhujúcou 
priľahlý región (aj blízke zahraničie cez sieť MÁV a OBB) 

• zachovať udržateľný rozvoj mesta a regiónu 

• dobudovať základnú dopravnú infraštruktúru v centrálnej osi Petržalky do cieľovej 
podoby, zrušiť stavebnú uzáveru územia a umožniť ďalší rozvoj cenného územia 

 
Petržalská radiála je súčasťou schémy trás definovaných v pláne dopravnej obsluhy vyššie 
uvedenej štúdie a jej vybudovanie je nevyhnutné pre pokrytie južného územia mesta sieťou 
tratí a rovnako je nevyhnutná aj pre ekonomiku prevádzky systému. 
 
 
 

 
 
Okrem štandardných električkových vozidiel pre mestské trate a železničných vozidiel pre 
trate ŽSR sa pre priame prepojenie oboch koľajových systémov použijú špeciálne 
dvojsystémové vozidlá typu tram-train spĺňajúce podmienky prevádzky na električkových 
tratiach i tratiach ŽSR. Tento systém spojenia mestských a celoštátnych dráh je dlhodobo 
funkčný a overený v zahraničí. 
Stavba sa po dokončení stane časťou trasy Bratislava - hlavná stanica – Šafárikovo 
námestie – Janíkov Dvor – (ŽST Rusovce, ŽST Petržalka) s prevádzkou dvojsystémových 
vozidiel typu tram – train. 
 
Operačný program doprava, 4. prioritná os - Infraštruktúra integrovaných 
dopravných systémov, Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov 
umožňuje realizovať stavbu ako verejnú prácu s využitím fondov EÚ, čo vytvára pre 
Bratislavu a priľahlé regióny historicky jedinečnú možnosť investične zabezpečiť výstavbu 
rozhodujúcej časti nosného systému hromadnej dopravy. 
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