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Stacionárna cykloinfraštruktúra
Kvalitné, dobre lokalizované stojany - účelná forma bariéry proti nelegálnemu 
parkovaniu



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
Zmeny v organizácii dopravy (vodorovné a zvislé značenie) 
a + ďalšie odporúčanie pre strednodobý horizont

 



Prvý (historický) okruh

Vypnutie (výhľadovo demontáž) svetelnej signalizácie v 
križovatke Kamenné nám. / Nám. SNP prinesie:
 

zlepšenie plynulosti a komfortu chodcov a cyklistov
zlepšenie plynulosti MHD 
upokojenie automobilovej dopravy, prvý krok k revitalizácii 
verejného priestoru
už odskúšané s pozitívnymi výsledkami (empirické 
pozorovania)
podobný príklad: Hurbanovo nám.
aj požiadavka Dopravného podniku
problém opakovane (ne)riešený, vyžaduje zmenu postoja 
magistrátu (Oddelenie dopravného plánovania)

 



    Prvý (historický) okruh



Prvý (historický) okruh



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



Dnes

Ľavobrežné nábrežie



O rok :-)

Ľavobrežné nábrežie



    Rybné námestie



    Vajanského nábrežie



    Štúrova ulica



    Pribinova ulica



    Eurovea

Navrhované zmeny - Pribinova:
Odstránenie nevhodného zábradlia, priechod v priamej línii pešieho 
pohybu
Redukcia profilu z 2+2 na 1+1+cyklopruhy
Doplniť chodník pred Ministerstvom vnútra
Zabrániť parkovaniu áut na náprotivnej strane
Zóna voľného pešieho pohybu v zákrute Pribinova - Olejkárska v 
nadväznosti na pešiu zónu
Redukcia dopravného profilu križovatky Pribinova / Krúpkova



Košická

Kde?
 Most Apollo - Prievozská - Dulovo nám. - Miletičova

Prečo?
Spojiť Petržalku a Ružinov
Obslúžiť rozvojové lokality
Prepojiť Most Apollo a cyklochodník Trenčianska 
Súčasť 3. okruhu navrhovaného Cyklokoalíciou

Hlavné problémy
Prejazd križovatkami Landererova a Prievozská

Zmeny
Zmeny v zvislom a vodorovnom značení
Vyhradenie pruhu pre cyklistov v časti Landererova - 
Prievozská



    Košická



    Košická

Východiská - návrh pre ÚPZ Chalupkova:
Vyhradené pruhy pre MHD
Cyklopruhy v pridruženom dopravnom priestore
Komfort pre chodcov (priame línie) a cyklistov v 
križovatkách
Redukcia jazdných pruhov pre IAD na niektorých 
úsekoch
Zrušenie zálivov pre niektoré zastávky MHD



    Most Apollo



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
preferencia MHD a cyklistov pri Odborárskom nám.
zlepšenie komfortu chodcov (priechody cez Dohnányho, 
Jelačičovu, obmedzenie parkovania na chodníkoch)



    Záhradnícka



    Záhradnícka



    Záhradnícka

Vyústenie Dohnányho ul. - chodník na jednej výškovej úrovni



    Záhradnícka

Prednostné zaraďovanie do 
križovatky pre MHD a cyklistov 
(počas pracovných dní)



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



    Krížna



Viedenská cesta

Kde?
Starý most - cyklochodník pri Inchebe

Prečo?
Medzinárodná cyklistická trasa, jeden smer neprejazdný
Ilegálne využívaná tisíckami cyklistov (vrátane cudzincov)
Zjednosmernenie realizované k ETM 2009, paradoxne 
podporuje automobilovú dopravu (parkovanie) a vytláča 
cyklistickú
Paralelne budovaná cyklocestička v záplavovom pásme v 
nevyhovujúcich (minimálnych) šírkových parametroch

Zmeny 
Okamžité riešenie povolením vjazdu v protismere
Finálne riešenie vylúčením IAD a prepojením oddychovej 
zóny v sade a na nábreží



    Viedenská cesta



"Dúbravské korzo"

Kde?
Časť Dúbravskej radiály od domu služieb po Dúbravčickú

Prečo?
Napojiť Dúbravku na Karlovu Ves a ďalej na centrum
Využiť 6m široké chodníky v osi Dúbravky

Zmeny
Prvá fáza: rozdelenie dopravným značením na časť pre 
chodcov a pre cyklistov, vytvorenie priechodov pre cyklistov
Druhá fáza: obnovenie povrchov



Zajtra

"Dúbravské korzo"



Predĺženie Petržalského korza

Kde?
Napojenie Petržalského korza pri nadchode na Rusovskej 
ceste, smer Nám. Hraničiarov, na ceste od mesta

Prečo? 
Spojiť stred Petržalky na existujúce cyklotrasy a centrum

Zmeny
Upravenie chodníka pri schádzaní dole, smer Panónska 
cesta
Rozšírenie chodníka spoza panelákov na Belínskeho, 
upraviť zeleň na park, vyznačenie prechodu na Belínskeho
Prechod na Ševčenkovu a promenáda dvoch chodníkov
Úprava a vyznačenie chodníka pre cyklistov a chodcov
Rozšírenie chodníka pri športovej hale Prokofievova
Úprava chodníka pri Okresnom súde Petržalka V, stojany



Dnes

Predĺženie Petržalského korza



Zajtra

Predĺženie Petržalského korza



Jantárová cesta

Kde?
Koniec cyklolávky Jantárova cesta - Starý Most - Viedenská

Prečo?
Prirodzená trasa v smere do centra a na Viedenskú
Ilegálne využívaná stovkami cyklistov 
Zrušenie nutnosti využiť nevhodnú rampu (nebezpečné 
180° otočenia) na zjazd z estakády
Rýchla úprava vhodná do rekonštrukcie Starého mosta

Zmeny 
Povolenie vjazdu cyklistov na uzatvorený úsek pri Starom 
moste
Zriadenie cyklopriechodu
Drobné úpravy lávky



Jantárová cesta



Dnes

Jantárová cesta



Prechod cez Rusovskú cestu

Kde?
križovatka Rusovská - Jungmannova - Jantárova cesta

Prečo?
extrémne nebezpečná križovatka
vyústenie Chorvátskeho ramena a oficiálnej cyklotrasy
neexistencia priechodu pre chodcov a cyklistov
ilegálny priechod využívaný tisíckami cyklistov a chodcov
predchádzanie nehodám

Zmeny 
vyznačenie priechodu pre chodcov a cyklistov cez 
Rusovskú cestu pri Chorvátskom ramene
rýchla zmena do vyriešenia električkovej trate 



Dnes

Prechod cez Rusovskú cestu



Stĺpy a prístrešky v cyklopruhoch

Šťastnú cestu!



Blog - návrhy, odporúčania, novinky:
www.cyklokoalicia.sk

Aktivita na Facebooku:
facebook.com/cyklokoalicia

Aktivita na Twitteri:
twitter.com/cyklokoalicia

Naše aktivity na internete


