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DIAªNICA D2, KRIÎOVATKA STUPAVA – JUH



DIAªNICA D2, KRIÎOVATKA STUPAVA – JUH

Predmetom stavby „KriÏovatka Stupava – juh na diaºnici D2“ je vybu-
dovanie dopravného prepojenia medzi cestou I/2 a cestou II/505 (ºavého
dopravného pásu v˘hºadovej diaºnice D4) s prepojením na existujúcu
diaºnicu D2. Vo v˘hºade táto ãasÈ cesty bude súãasÈou nultého obchvatu
Bratislavy.

Základné údaje o stavbe:
Objednávateº: Národná diaºniãná spoloãnosÈ, a.s.
Zhotoviteº: ZdruÏenie „D2, KriÏovatka Stupava, JV-STRABAG-DPS“,
zastúpené vedúcim ãlenom zdruÏenia firmou STRABAG s.r.o.
Stavebno-technick˘ dozor: NDS, a.s.
Projektant: Dopravoprojekt, a.s.
Zaãiatok v˘stavby: 04/2009
Termín ukonãenia podºa ZoD: 12/2011
Termín pre predãasné uÏívanie: 08/2011
Kategória cesty: poloviãn˘ profil v˘hºadovej D4 (Nult˘ obchvat) 
D 26,5/100 (ºav˘ dopravn˘ pás s voºnou ‰írkou b1= 11,75m)

Predmetom stavby „KriÏovatka Stupava – juh na diaºnici D2“ je vybu-
dovanie dopravného prepojenia medzi cestou I/2 a cestou II/505 (ºavého
dopravného pásu v˘hºadovej diaºnice D4) s prepojením na existujúcu
diaºnicu D2, v západnej ãasti hl. m. SR Bratislava, v blízkosti mesta
Stupava a mestskej ãasti Záhorská Bystrica.
Navrhovaná diaºniãná kriÏovatka, spolu s napojením na cestu I/2 a II/505
bude v˘hºadovo po dobudovaní náväzn˘ch úsekov smerom do Rakúskej
republiky a do Raãe a po dobudovaní na pln˘ profil súãasÈou diaºnice D4
(diaºniãného okruhu), v trase tzv. nultého dopravného okruhu hl. m. Bratislavy.
Cieºom stavby je zabezpeãiÈ r˘chle a bezpeãné dopravné prepojenie hl.
m. SR Bratislavy s mestskou ãasÈou Záhorská Bystrica, obcou Mariánka 
a s mestom Stupava, ãím dôjde k odºahãeniu, v súãasnej dobe preÈaÏenej
ceste I/2 a naopak k väã‰iemu vyuÏívaniu diaºnice D2. Súãasne sa zlep‰í
aj dopravné prepojenie Volkswagenu Slovakia, a.s. s priemyseln˘m
parkom na Záhorí, kde sa vyrábajú komponenty pre VW Slovakia, a.s. pri
skrátení trasy o cca 12 km. DæÏka stavby diaºnice D4 3,025 km. Stavba si
vyÏiadala niekoºko prekládok podzemn˘ch a nadzemn˘ch vedení, v mies-
tach kolízie s budúcim násypom a trasou diaºnice D4.

Mosty:
celkom 7 ks mostov, z toho:
� 3 mosty na diaºnici D4 (dæÏka mostov je 23,23 m, 11,40 m, 16,84 m)
� 2 mosty nad diaºnicou D2 (dæÏka oboch mostov je rovnaká 103,8 m)
� 1 most na ceste I. triedy  (dæÏka mostu je 19,62 m)
� 1 most na miestnej komunikácií (dæÏka mosta je 87,69 m)

KriÏovatky:
Poãet kriÏovatiek: 3
� ãiastoãne mimoúrovÀová kriÏovatka „Stupava – juh“ na diaºnici D2
� úrovÀová kriÏovatka „Devínska Nová Ves“ na ceste II/505
� úrovÀová kriÏovatka „Záhorská Bystrica“ na ceste I. triedy – neúplná

Îivotné prostredie:
DaÏìové vody zo spevnen˘ch plôch sú odvedené do priºahl˘ch vodn˘ch
tokov, ktoré sú upravené a spevnené betónov˘mi tvárnicami. Okrem
toho sa zrealizujú vegetaãné úpravy.

Vyvolané investície:
� Úprava melioraãn˘ch systémov
� PreloÏka Mástskeho potoka
� PreloÏka oplotenia
� PreloÏka vodovodov a závlah
� Úprava vzdu‰n˘ch vedení VN a VVN
� PreloÏka káblov˘ch vedení ST, SITEL, ZSE
� Úprava a preloÏka VTL plynovodov

Trasa stavby sa zaãína v kriÏovatke Záhorská Bystrica, v mieste terénnej
vyv˘‰eniny, cca 700 m od hraníc intravilánu mesta Stupava a obce
Záhorská Bystrica. Nad cestou kriÏuje diaºnicu D2 (rovinaté územie),
pokraãuje cca 150 m juÏne od rekreaãno-‰portového areálu jazdeckého
klubu Karpatia a konãí napojením na ceste II/505 v kriÏovatke Devínska
Nová Ves. Predmetná stavba sa nachádza mimo zastavaného územia 
v extraviláne v dostatoãnej vzdialenosti od zástavby.
Trasa stavby budúcej diaºnice D4 v poloviãnom profile je v celej dæÏke
vedená na poºnohospodárskych pozemkoch, mimo zastavaného územia –
v katastrálnom území Stupava – Mást, Záhorská Bystrica. Cca v strede
trasy bude vybudovaná nová diaºniãná kriÏovatka D2/D4. Trasa diaºnice
pretínala mnoÏstvo podzemn˘ch a nadzemn˘ch sietí a z toho dôvodu
bolo nutné vykonaÈ mnoÏstvo prekládok. Stavba má celkovo 43 sta-
vebn˘ch objektov (SO) z ãoho 20 sú preloÏky a úpravy existujúcich
inÏinierskych sietí (ochrana stredotlakého plynovodu, preloÏka vodo-
vodov DN 250 a DN 500 (hlavné zásobné potrubie pre Záhorie), úprava
nadzemn˘ch vedení vysokého napätia).



Kríženie diaľnice D4 v polovičnom s miestnymi komunikáciami (SO 106,  SO 212)

DIAªNICA D2, KRIÎOVATKA STUPAVA – JUH

Spomaľovací pruh Križovatky Stupava juh v smere D.n.Ves a Stupava (SO 103)



Mostné objetky ponad diaľnicu D2 (SO 211-1, SO 211-2)

Križovatkové vetvy diaľníc D2/D4 (SO 103)
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Bezpečnostné zariadenia pri portáloch TDZ (SO 101)

Pripájací pruh na diaľnicu D2 v smere Bratislava (SO 105)



Pripájací pruh na diaľnicu D2 v smere Malacky (SO 105)

Mostné objekty ponad diaľnicu D2  (SO 211-1, SO 211-2)




