
 
Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava - Správa telovýchovných a rekreačných  zariadení 

 
Si Vás touto cestou dovoľuje upozorniť na dopravné obmedzenia počas konania 

69.ročníka Národného behu Devín – Bratislava 
 

Termín:      10. apríl 2016 (Nedeľa) 
 

Trasa:   Devín (štart)10:00 hod. –Kremeľská ul. - Devínska cesta – 
Botanická ul. - Nábrežie arm. gen. L. Svobodu  - 

Vajanského nábr. (cieľ) 13:00 hod. 
 

 
 

Obmedzenia  počas pretekov budú nasledovné: 
 
 
 v čase od 700 – 800 hod. sa bude konať prezentácia účastníkov na Kúpeľnej ul.  

 Pretekári budú prevezení v uvedenom čase do Devína – miesto štartu pretekov.  

 v čase od 800 hod. bude rozptyl pretekárov a divákov v priestoroch Vajanského nábr. a 

Mostovej ul. 

 od 800 hod. zastavenie dopravy na Devínskej ceste v smere od mesta bude a v úseku 

Kremeľská ul. a Devínska cesta (v smere od Devína)  

 od 800 bude zastavená doprava na ceste z Devínskej Novej Vsi.  

 od 800 – 1300 hod. uzavretie úseku Nový most – Šafárikovo nám. 

 od 930 hod. zastavenie dopravy na obslužných komunikáciách v obci Devín až do prejazdu 

zberného autobusu.  

 od 945 hod. uzavretie pravého jazdného pásu v smere do centra na Botanickej ul. (úsek 

Riviéra –  Nový most, výjazdy a vjazdy z/do River Parku a Hotela Kempinski) a Nábr. arm. 

gen. Ľ. Svobodu, po prejazd zberného autobusu. (vodiči budú informovaní dopravným značením IP30)  

 od 945 – 1300 hod. uzávierka Vajanského nábr. (vodiči budú informovaní dopravným značením IP30)  

 od 1000 – 1300 hod. na Vajanského nábr. budú odstavené prenajaté autobusy zabezpečujúce 

servis  pre pretekárov.  

 od 1000 -1300 hod.  občerstvenie a vyhodnotenie podujatia na Hviezdoslavovom nám.  

 
 
Kyvadlová doprava: 
Na trase Devínska Nová Ves – Devín bude zabezpečená počas výluky nepretržitá kývadlová doprava. 
Autobusy budú premávať od konečnej na ul. J. Jonáša (DNV) a parkovisku BORY po parkovisko (Devín) 
obojsmerne a bezplatne. 


