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Cestná doprava
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Aktuálne problémy v cestnej doprave

• celý objem cestnej dopravy medzi Žilinou a Svrčinovcom prechádza po ceste I/11

• v časoch dopravnej špičky výrazné zdržania nielen v tranzitnej doprave, ale aj pri 
presune obyvateľov z/do práce, za volnočasovými aktivitami, a pod.

• prekračovanie vyhláškou povolených hodnôt hluku v dôsledku zhustenej dopravy
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Aké sú riešenia aktuálnej situácie v cestnej doprave?

• dokončenie diaľnice z Brodna do Čadce

• plošné opravy cesty prvej triedy I/11

4



Plánované projekty cestnej 
infraštruktúry
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D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Investor: Národná diaľničná spoločnosť

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 2024 – 2027

Financovanie realizácie stavby: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 

Aktuálny stav projektovej dokumentácie:  prebieha proces prípravy a 
vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie
stavebného zámeru (DSZ)
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D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto

Vybrané činnosti v rámci  realizácie stavebných prác:

�vybudovanie nových mostov, oporných a zárubných múrov

�vybudovanie protihlukových stien

�preložky a úpravy inžinierskych sietí, vodných tokov a cestných 
komunikácií

�vybudovanie nového  tunela  Kysuca

�doplnenie informačného systému diaľnice
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D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, 
privádzač 

Investor: Národná diaľničná spoločnosť

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 10/2021 – 10/2023

Financovanie realizácie stavby: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 -
2020

Aktuálny stav projektovej dokumentácie: ukončená

Aktuálny stav realizácie stavebných prác: prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
stavebných prác
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D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, 
privádzač

Vybrané činnosti v rámci  realizácie stavebných prác:

� vybudovanie mostov a cestného telesa prepájajúceho cestu 
I/11, budúcu diaľnicu D3 a miestnu komunikáciu pri 
priemyselnom parku v Kysuckom Novom Meste

�vybudovanie križovatiek v súvislosti s výstavbou privádzača

�nevyhnutné preložky inžinierskych sietí
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D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Investor: Národná diaľničná spoločnosť

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 2024 – 2027

Financovanie realizácie stavby: Operačný program Slovensko 2021 -2027 

Aktuálny stav projektovej dokumentácie:  prebieha proces prípravy a 
vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
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D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

Vybrané činnosti v rámci  realizácie stavebných prác:

�vybudovanie nových mostov

�vybudovanie protihlukových stien

�preložky a úpravy inžinierskych sietí, cestných komunikácií

�vybudovanie kruhového objazdu Krásno nad Kysucou

�vybudovanie strediska diaľničnej údržby a diaľničného 
parkoviska s pumpou v katastri obce Oščadnica

�doplnenie informačného systému diaľnice
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D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil

Investor: Národná diaľničná spoločnosť

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 2024 – 2028

Financovanie realizácie stavby: Operačný program Slovensko 2021 – 2027 

Aktuálny stav projektovej dokumentácie:  prebieha proces prípravy a 
vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
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D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil

Vybrané činnosti v rámci  realizácie stavebných prác:

�vybudovanie nových mostov, oporných a zárubných múrov

�vybudovanie protihlukových stien

�preložky a úpravy inžinierskych sietí, vodných tokov a cestných 
komunikácií

�vybudovanie pravej tunelovej rúry tunela Horelica

�doplnenie informačného systému diaľnice
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Rekonštrukcia mostu č. 229 v Radoli (pri 
Kysuckom Novom Meste)

Investor: Slovenská správa ciest

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 2022

Financovanie realizácie stavby: Operačný program Integrovaná infaštruktúra 2014 – 2020

Aktuálny stav projektovej dokumentácie:  bude dokončená v najbližších týždňoch

Aktuálny stav realizácie stavebných prác: vyhlásenie verejného obstarávania na 
zhotoviteľa stavby najneskôr do 30.09.2021
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Rekonštrukcia mostu č. 229 v Radoli (pri 
Kysuckom Novom Meste)

Vybrané činnosti v rámci  realizácie stavebných prác:

�rekonštrukcia jestvujúceho mostného telesa – 
výmena mostného zvršku, vytvorenie spriahajúcej 
dosky, predopnutie mosta voľnými káblami

�drobné úpravy v okolí mosta

�obnovenie asfaltových povrchov

15Zdroj: OPII 2014 - 2020



Veľkoplošné opravy na ceste I/11 v úseku 
Kysucký Lieskovec

Investor: Slovenská správa ciest

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 07-08/2021

Financovanie realizácie stavby: finančné prostriedky Slovenskej správy ciest

Aktuálny stav projektovej dokumentácie: ukončená

Aktuálny stav realizácie stavebných prác: podpísaná zmluva so zhotoviteľom 
stavby, príprava na začiatok realizácie stavby v júli 2021
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Veľkoplošné opravy na ceste I/11 v úseku Kysucký Lieskovec

Vybrané činnosti v rámci  realizácie stavebných 
prác:

�odfrézovanie pôvodnej asfaltovej vozovky

�úpravy a práce pred asfaltovacími prácami

�aplikácia asfaltového betónu – vrstva ložná 
a vrstva obrusná

�vodorovné dopravné značenie

17Zdroj: mojekysuce.sk



Železničná doprava
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Aktuálne problémy v železničnej doprave

• nezmodernizovaný úsek železničnej trate Krásno nad Kysucou/mimo – štátna 
hranica SR/ČR

• nedostatočná previazanosť autobusových a železničných spojov

• neexistujúce terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP)

• nedostatočné zahustenie vlakových spojov v čase dopravnej špičky
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Aké sú riešenia aktuálnej situácie v železničnej doprave?

• dokončenie modernizácie železničnej trate Krásno nad Kysucou/mimo/ – 
štátna hranica SR/ČR

• výstavba prestupných bodov medzi autobusovou a železničnou dopravou

• koordinácia železničnej a autobusovej dopravy, úprava GVD
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Plánované projekty 
železničnej infraštruktúry
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Dočasný TIOP Krásno nad Kysucou
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ŽSR, Modernizácia koridoru , 
úsek Krásno nad Kysucou/mimo/ – Čadca/mimo/

Investor: Železnice Slovenskej republiky

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 2025 – 2027

Financovanie realizácie stavby: Nástroj na prepájanie Európy (CEF), Operačný 
program Slovensko 2021 – 2027

Aktuálny stav projektovej dokumentácie: potrebná aktualizácia štúdie 
realizovateľnosti a následné vyhlásenie verejného obstarávania na 
zhotoviteľa projektovej dokumentácie
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ŽSR, Modernizácia koridoru , 
úsek Krásno nad Kysucou/mimo/ – Čadca/mimo/

Vybrané činnosti v rámci  realizácie stavebných prác:

�v závislosti od vybraného variantu v rámci štúdie
realizovateľnosti

�komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a 
spodku

�nevyhnutné úpravy železničného
zabezpečovacieho zariadenia

�modernizácia trakčného vedenia a súvisiacej
infraštruktúry

�vybudovanie TIOP Krásno nad Kysucou

24Zdroj: Doprastav



ŽSR, Modernizácia koridoru , 
úsek Čadca/mimo/ - štátna hranica SR/ČR

Investor: Železnice Slovenskej republiky

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 11/2021 – 12/2023

Financovanie: Nástroj na prepájanie Európy (CEF), Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020

Aktuálny stav projektovej dokumentácie: ukončená

Aktuálny stav realizácie stavebných prác: prebieha verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa stavebných prác 25



ŽSR, Modernizácia koridoru , 
úsek Čadca/mimo/ - štátna hranica SR/ČR

Vybrané činnosti v rámci  realizácie 
stavebných prác:

�zvýšenie max. traťovej rýchlosti na 120 km/h

�modernizácia železničného zvršku, železničného 
spodku, trakčného vedenia a železničného 
zabezpečovacieho zariadenia, 

�presun zastávky Svrčinovec do novej polohy a jej 
modernizácia spolu s úpravou prístupových 
komunikácií k nej   

�odstránenie úrovňových križovaní železničnej trate 
s cestnou infraštruktúrou

26Zdroj: MDV SR



Cyklodoprava
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Ako ďalej s cyklodopravou na Kysuciach?

Potenciál výstavby cyklotrás:

• intravilán mesta Čadca

• cyklochodník „Strieborná Kysuca“

• pozdĺž rieky Kysuca v úseku Dunajov - Žilina
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Plánované projekty 
cyklodopravy
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Kysuce - perspektíva cyklotrás do budúcnosti
Cyklochodník Strieborná Kysuca
� trasa začína v meste Čadca a končí v obci Makov

� začiatok trasy – Čadca, priestor za mestskou plavárňou. Koniec trasy - Makov, štátna cesta III. triedy smer 
Kasárne

� v obci Makov je navrhnuté pokračovanie smerom k štátnej hranici a prepojenie hlavnej trasy s cyklotrasami 
v Českej republike, prípojné a odbočné trasy (smer Turzovka - Predmier, Korňa, Klokočov) v celkovej dĺžke 
44,60 km.

� Začiatok trasy Turzovka – Závodie, Koniec trasy Klokočov – Konečná, Korňa – hranica s ČR

� Navrhnutá hlavná trasa cyklochodníka je členená podľa toho, ktorým katastrálnym územím

prechádza:

1 Čadca 1,806 km 6 Turzovka 12,838 km

2 Raková 4,436 km 7 Vysoká nad Kysucou 7,584 km

3 Staškov 3,644 km 8 Makov 3,008 km

4 Olešná 0,966 km 9 Korňa 14,768 km

5 Podvysoká 2,764 km 10 Klokočov 21,500 km 30
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Cyklochodník Strieborná Kysuca



Kysucká cyklotrasa

Investor: Žilinský samosprávny kraj

Predpokladané obdobie realizácie stavby: 2022 - 2026

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti

Aktuálny stav projektovej dokumentácie: príprava projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)
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Kysucká cyklotrasa
Vybrané činnosti v rámci  realizácie stavebných prác:

� trasovanie Žilina – Kysucké Nové Mesto  - 
Dunajov

� navrhovaný je asfaltovo betónový povrch

� šírka cyklistickej komunikácie je 3 m, v určitých 
častiach sa predpokladá zúženie na 2 m 

� bude vybudovaných 8 lávok a 4 priepusty

33Zdroj: MKNK



Záverečné zhrnutie

• odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestnej a železničnej 
infraštruktúry je možné prostredníctvom spomenutých investícií

• nedostatočná dopravná obslužnosť by mala byť nahradená kvalitnou 
dopravnou infraštruktúrou – cestnou, železničnou a cyklistickou

• benefity pocítia nielen obyvatelia Kysúc, ale aj tranzitujúci cestujúci
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Ďakujem za pozornosť!
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