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    Priority cyklotrás

Prvý (historický okruh) vrátane prejazdu cez 
Dunajskú
Záhradnícka
Ľavobrežné nábrežie (Lafranconi - Apollo)
Košická
Vajnorská
Viedenská
“Dúbravské korzo”
Predĺženie Petržalského korza k súdu BA V
Priechod pre chodcov a cyklistov na Rusovskej 
ceste
Jantárova cesta



    Prvý (historický) okruh
Kde? 

Rybné námestie - Hviezdoslavovo námestie - Jesenského - 
Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - Židovská

Prečo? 
Umožniť bezproblémový tranzit cyklistov obchádzajúc pešiu 
zónu v historickom centre

Hlavné problémy
Pešia zóna bez povolenia vjazdu cyklistom (Kapucínska, 
Židovská)
Zákazy vjazdu (Jesenského, Námestie SNP)
Zákazy odbočenia

Zmeny
Iba zmeny v organizácii dopravy (vodorovné a zvislé 
značenie)



    Prvý (historický) okruh



    Ľavobrežné nábrežie
Kde? 

Most Lafranconi - Nový most - Starý most - Pribinova - Most 
Apollo (v napojení na existujúci cyklochodník Prístavná)

Prečo?
Umožniť prejazd cyklistom popri Dunaji, aj pre potreby 
tranzitu obchádzajúc Staré mesto
Logické napojenie Mosta Apollo na centrum a ďalej Most 
Lafranconi 

Hlavné problémy
Nábrežie od Nového mostu po SNM
Chýbajúci priechod pre cyklistov pri Novom moste

Zmeny
Zmeny v zvislom a vodorovnom značení
Zrušenie zákazu vjazdu, doriešenie priechodov, lavičiek



    Nábrežie



    Nábrežie



 

 

    Vajanského nábrežie



    Štúrova ulica



    Pribinova ulica



    Záhradnícka

Kde?
Miletičova - Karadžičova - Odborárske nám.

Prečo? 
Prirodzená a využívaná trasa z Ružinova do centra

Hlavné problémy
žiadne alebo nevýznamné

Zmeny
Realizácia väčšinou formou cyklopruhov (príp. BUS + 
cyklopruh) na vozovke, čiastočne na chodníkoch 



    Záhradnícka



    Krížna - Vajnorská

Kde? 
Odborárske námestie - Tomášikova

Prečo?
Prirodzená a priama trasa spájajúca centrum a Nové Mesto

Hlavné problémy
Prejazd križovatkami Karadžičova, Trnavské mýto, 
Bajkalská
Nejasný pohyb cyklistov pri divoko parkujúcich autách

Zmeny 
Cyklopruhy na vozovke vedľa parkovacích miest 
Realizácia väčšinou formou cyklopruhov na vozovke, 
čiastočne na chodníkoch



    Krížna



Cyklokoalícia pracuje na zlepšovaní podmienok pre cyklistov.
 
Robili sme Veľký prieskum o mestskej cyklistike 2011
Stretávame sa so zástupcami mesta a mestských častí
Pripomienkujeme EIA pre stavby v okolí cyklotrás
Zásadný posun je vznik Cyklokomisie a Cyklokoordinátora
12.5. úvodná Komisia pre cyklistickú dopravu
 
Iné cyklistické aktivity v meste:
27.5. Veľká májová cyklojazda - www.criticalmass.sk
Cyklokuchyňa - príďte si opraviť bicykel za pomoci iných

Čo robíme?



 
Čítajte náš blog:
www.cyklokoalicia.sk

Like pre nás na FB:
facebook.com/cyklokoalicia

Naše info na Twitteri:
twitter.com/cyklokoalicia

Sledujte nás na internete


