
  

 

Názov projektu:  "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo, hranica TTSK/TSK, úsek 
1.1. Piešťany – hranica TTSK/TSK“ 

 
Miesto realizácie projektu: Realizácia projektu je na území mesta Piešťany, začína      

na hranici Trenčianskeho (TSK) a Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK), vedie po pravobežnej hrádzi 
Biskupského kanála a po 3,6 km končí pri moste Bodona. 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
 

Kód výzvy:    IROP-PO1-SC122-2020-59 

Prioritná os:    1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Špecifický cieľ: 1.2.2. – Zlepšenie atraktivity a prepravnej kapacity  
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb 

Realizácia projektu: 11/2018 – 05/2022 (aktivity projektu – budovanie nových 
cyklistických komunikácií a doplnková cyklistická 
infraštruktúra) 

Rozpočet projektu:    celková výška oprávnených výdavkov: 490 049,14 €  
  - spolufinancovanie z EFRR (85%): 416 541,77 €   
  - spolufinancovanie zo ŠR (10%):  49 004,91 €  
  - spolufinancovanie TTSK (5%):  24 502,46 €   

 

Opis projektu:   
Cyklotrasa bude vybudovaná na pravostrannej ochrannej hrádze rieky Váh. Rekonštrukciou 
koruny ochrannej hrádze vzniknú dva obojsmerné jazdné pruhy šírky 1,5 m. Celková šírka 
koruny je 3m. Povrch bude  z asfaltobetónu.  
V predmetnom projekte bude existujúce teleso stavby (hrádza) v dĺžke 3,600 km len 
rekonštruované bez rozšírenia, v časti 2,500 km sa bude hrádza z dôvodu výstavby altánku 
spevňovať.   

V rámci cyklistického odpočívadla bude vybudovaný agátový altánok, 2 stojany             
na bicykle, 4 lavičky, 1 stôl  a fotovoltaický panel s 2 zásuvkami na nabíjanie mobilov. 
 
Cieľom projektu  

Cieľom projektu je vybudovanie úseku plnohodnotnej a bezpečnej cyklistickej 
trasy, ktorá spojí centrá osídlenia s priemyselnou zónou a bude alternatívou                   
k motorizovanej doprave. 
Predmetná cyklotrasa je pilierom systému regionálnej cyklodopravy, na ktorú nadviažu 
lokálne cyklotrasy najmä v Piešťanoch s dôrazom na zatraktívnenie cyklistickej 
dopravy za prácou. 
 

Cyklotrasa vedie v pomerne veľkej vzdialenosti od chránených území, takže jej 
prevádzka nebude mať priamy ani nepriamy vplyv na životné prostredie. 
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