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1 Identifikačné údaje
1.1 Stavba
Názov:

Procyklistické riešenia verejného priestoru, Bratislava –
Nové Mesto

Miesto:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Zoznam dotknutých obcí a k. ú.:

Navrhované stavby sa nachádzajú na týchto k. ú.:
•
•

Katastrálne územie Nové Mesto (804690)
Katastrálne územie Vinohrady (804380)

Plánované termíny začatia
a ukončenia činnosti:

jún 2017 – september 2017

Stupeň:

Dopravná štúdia

1.2 Objednávateľ
Názov:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Adresa:

Junácka 1, 832 91 Bratislava 3

IČO:

00 603 317

1.3 Zhotoviteľ
Názov:

Cykloprojekt, s.r.o.

Adresa:

Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

IČO:

47 553 111

DIČ:

2023969321

IČ DPH:

SK2023969321

Vedúci projektant:

Ing. Boris Aresta

Zodpovedný projektant:

Ing. Boris Aresta

Spracoval:

Bc. Daniel Bartoň

Kontaktná osoba:

Ing. arch. Andrej Jáchim
tel.:

+421 905 948 611

e-mail: andrej.jachim@cykloprojekt.sk
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2 Zdôvodnenie dopravnej štúdie
2.1 Účel a ciele dopravnej štúdie
Účelom dopravnej štúdie je, v prvom rade, navrhnúť možné umiestnenia doplnkovej
cyklistickej infraštruktúry, ako sú cyklostojany, schodiskové lyžiny pre bicykle, servisné stojany,
chránené parkoviská pre bicykle (uzamykateľné), odpočívadlá pre cyklistov a stanice bike and
ride (B+R) na území mestskej časti so všetkými príslušnými zložkami a nárokmi na priestor.
V druhom rade, navrhnúť situovanie cyklostojanov, schodiskových lyžín a servisných stojanov,
ktoré sa budú realizovať v roku 2017.
Jej cieľom je podpora funkčnej koncepcie rozvoja udržateľného spôsobu dopravy a zníženie
podielu motorovej dopravy v meste na základe myšlienky rozvoja „zdravého“ mesta. Zvýšením
kvality doplnkovej cyklistickej infraštruktúry kladne prispieť k ďalšiemu rastu používania
bicyklov v rámci dopravy v meste. To vo svojom dôsledku povedie k väčšej priepustnosti mesta
pre všetky druhy dopravy.
Návrh musí zohľadňovať jestvujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a plynule na ňu
nadviazať. Musí vo výraznej miere prispieť k bezpečnosti cyklistov ale aj chodcov a vodičov
motorových vozidiel.

Foto č. 1: Ilustračné foto
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2.2 Zdôvodnenie projektovej dokumentácie
Čoraz rýchlejší a intenzívnejší spôsob života v mestách sprevádzajú rastúce nároky na mobilitu.
Problémom Bratislavy je, podobne ako väčšiny miest na Slovensku, že potreby jej obyvateľov
sú v čoraz väčšej miere uspokojované individuálnou automobilovou dopravou. To zákonite
vedie ku kongesciám a k volaniu po budovaní nových ciest a parkovísk. Efektívnejšou a navyše
aj trvalo udržateľnou cestou rozvoja mestskej mobility je podpora rozvoja cyklistickej dopravy
pri súčasnej podpore verejnej osobnej dopravy. Je potrebné vytvoriť také podmienky, aby bol
bicykel použiteľný bez obmedzení ako plnohodnotný dopravný prostriedok pri ceste do
zamestnania a do škôl, za nákupmi, službami či voľnočasovými aktivitami.
V mestách, ktoré sa touto cestou vydali, získali časom cyklisti (zvýšenie bezpečnosti) i motoristi
(menej áut = menej kongescií). Navyše klesla potreba budovať a udržiavať viac ciest pre
pribúdajúce vozidlá.
Medzi ďalšie prínosy kvalitnej cyklistickej infraštruktúry patrí aj zlepšenie zdravia miestnej
populácie, ochrana životného prostredia a rozvoj cestovného ruchu.
V súlade s usmerňujúcimi dokumentami Svetovej zdravotníckej organizácie Európska únia a jej
členské štáty odporúčajú minimálne 60 minút fyzickej aktivity miernej intenzity denne
v prípade detí a mladých ľudí a minimálne 30 minút v prípade dospelých a seniorov. Práve
na naplnenie týchto odporúčaní je ideálne napr. dochádzanie do práce či do školy pešo alebo
na bicykli. Prínosom bude v dlhodobom horizonte zdravšie miestne obyvateľstvo a nižšie
výdavky na zdravotníctvo.
Rozšírené používanie bicykla ako prostriedku prepravy pomáha obmedzovať negatívny vplyv
automobilovej dopravy, najmä hluk, emisie plynov a prachových častíc. Návrhy na zlepšenie
infraštruktúry pre cyklistov, ktoré sú obsahom tejto štúdie, môžu pomôcť výrazne zvýšiť
popularitu tohto spôsobu dopravy a viesť časť obyvateľov k obmedzeniu používania motorovej
dopravy pri každodennej preprave najmä na krátke vzdialenosti v rámci mesta alebo pri ceste
z mestských častí do centra mesta.
To vytvára predpoklady na znižovanie podielu plochy určenej pre automobilovú dopravu
(dynamickú i statickú) na celkovom verejnom priestore v prospech ekologickej nemotorovej
dopravy a zelene.
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2.3 Záujmová oblasť dopravnej štúdie
2.3.1 Širšie vzťahy
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa nachádza v severovýchodnej časti Bratislavy v jej treťom
okrese. Jeho rozloha je 37,5 km2 a má 38 002 obyvateľov (v roku 2016).1
Jej územie tvorí na severe a severozápade horský masív Malých Karpát a na severovýchode a
juhu nížinné územie Podunajskej roviny, ležiace medzi úpätím pohoria a bývalým ramenom
Dunaja.1

Mapy č. 1 a 2: Mestská časť Nové Mesto vrámci Bratislavy a jej jednotlivé časti1

Mestská časť Nové Mesto sa rozprestiera na katastrálnych územiach Nové Mesto (984,6 ha)
a Vinohrady (2 763,6 ha).1

Wikipédia - Bratislava – mestská časť Nové Mesto [online] Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/
Bratislava_%E2%80%93_mestsk%C3%A1_%C4%8Das%C5%A5_Nov%C3%A9_Mesto (Navštívené 4.7.2017)
1
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2.3.2 Vymedzenie riešeného územia
Riešené územie ohraničuje hranica k. ú. Nové Mesto (804690) a k. ú. Vinohrady (804380). Všetky
navrhované opatrenia sú situované v intraviláne mesta.

Mapa č. 3: Riešené územie2

Mapový klient ZBGIS [online] Dostupné z: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa?bm=zbgis&z=
13&c=17.12787,48.18461&sc=n# (Navštívené 4.7.2017)
8
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3 Podklady a údaje návrhu
3.1 Technické podklady
3.1.1 Súvisiace a citované normy, technické predpisy a podmienky
•
•
•

STN 73 6100 – Názvoslovie pozemných komunikácií
STN 01 8020 – Odstavné plochy a parkovacie plochy cestných vozidiel
TP 7/2014 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry

A iné...

3.1.2 Metodické pokyny
•

Ľahké parkovanie bicyklov – Návod na budovanie parkovacích zariadení pre
bicykle3

3.2 Názvoslovie
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bike and ride systém (B+R) - forma kombinovanej prepravy s náväznosťou na verejnú
hromadnú dopravu. Ide väčšinou o uzamykateľné parkovacie miesta pre bicykle
s doplnkovou infraštruktúrou.
Cyklistická cestička - samostatná nemotoristická komunikácia určená pre cyklistov,
oddelená od iných druhov dopravy.
Cyklistická doprava - nemotorový druh dopravy poháňaný ľudskou silou a využívajúci
konštrukciu bicykla.
Cyklistická infraštruktúra - súhrn zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné
na zabezpečenie náležitého chodu cyklistickej dopravy.
Cyklistická komunikácia (CYK) - nemotoristická komunikácia určená výhradne pre
cyklistov.
Cyklistické odpočívadlo - oddychová zóna pre cyklistov.
Cyklistický pruh (CP)- pruh vyhradený pre cyklistov. Časť cyklistického pásu určená pre
jeden cyklistický prúd.
Cyklistický prvok - objekt cyklistickej komunikácie
Cyklistický stojan - zariadenie na bezpečné odstavenie bicykla, ktoré umožňuje
uzamknutie rámu a kolies bez rizika poškodenia.
Cyklistická trasa - trasa, ktorá je vhodná na používanie cyklistami. Určuje hlavne
smerové vedenie pre cyklistov. Môže byť vedená na všetkých kategóriách PK, ktoré
umožňujú jazdu cyklistom, vrátane poľných, lesných a iných ciest, ktoré nemusia mať
spevnený povrch, ako aj na všetkých typoch CYK. Cyklotrasa nemusí byť oddelená od
ostatných účastníkov cestnej premávky. Môže byť značená príslušným cyklistickým

Ľahké parkovanie bicyklov – Návod na budovanie parkovacích zariadení pre bicykle [online] Dostupné z:
http://bicy.it/docs/64/20110726_BICY_bicycle_parking_SK_final.pdf (Navštívené 4.7.2017, ďalej odkazované ako
Ľahké parkovanie bicyklov)
9
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•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

dopravným značením ako dopravný systém cyklotrás v riešenom území, alebo ako
systém cykloturistických trás s príslušným cykloturistickým značením. Na jednej
cyklotrase môžu byť naraz použité obe značenia, t. j. použitie jedného značenia
nevylučuje ani nenahrádza použitie druhého.
Cykloturistická trasa - cyklistická trasa s turistickým významom, značená
cykloturistickým značením podľa STN 01 8028.
Cykloturistické značenie - značenie podľa STN 01 8028 využívané na cykloturistických
trasách.
Cykloturistika - forma turistiky, pri ktorej je na presun využívaný bicykel. Delí sa na
cestnú cykloturistiku a horskú (MTB) cykloturistiku.
Dopravný priestor – priestor nad časťou MK, ktorá slúži cestnej premávke; delí sa na
hlavný dopravný priestor a pridružený priestor
Hlavný dopravný priestor (HDP)–časť dopravného priestoru vymedzená voľnou šírkou
MK totožnou s kategóriovou šírkou; do hlavného dopravného priestoru sa započítava
stredný deliaci pás do šírky 20 m, prípadne stredný zvýšený električkový pás so všetkými
prekážkami, ktorú sú na ňom umiestnené (zvodidlá, stožiare a pod.); hlavný dopravný
priestor končí 0,5 m za obrubníkom na MK s postrannými obrubníkmi.
Koridor pre cyklistov - (cyklokoridor, piktokoridor) vyznačenie ideálnej stopy pre
cyklistov v jazdnom pruhu. Vyznačuje sa príslušným, dopravným značením. Priestor
piktokoridoru môžu využívať aj ostatní účastníci cestnej premávky, pokiaľ ho práve
nevyužívajú cyklisti.
Miestna komunikácia (MK) - pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného
vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho
záujmovom území.
Pozemná komunikácia (PK) - komunikácia určená najmä na pohyb dopravných
prostriedkov, cyklistov a chodcov (podľa STN 73 6100).
Pridružený priestor (PDP) - časť dopravného medzi hlavným dopravným priestorom
a priľahlou zástavbou.
Schodisková lyžina pre bicykel – žľaby osadené na schody, po ktorých je možné
prekonať výškový rozdiel s bicyklom bez jeho prenášania či zdvíhania.
Servisný stojan (cyklopoint) – stojan, ktorý slúži na drobnú údržbu bicyklu, napríklad
opravu defektu, utiahnutie jednotlivých komponentov, či iné nenáročné opravy.
Väčšinou obsahuje univerzálne náradie a mechanickú pumpu.
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov - PK po ktorej sa môžu spoločne pohybovať
chodci aj cyklisti.
Účelová komunikácia (ÚK) - pozemná komunikácia umožňujúca dopravné spojenie
výrobného závodu, uzavretých priestorov, osamelých objektov a pod. so sieťou
pozemných komunikácií, napr. aj poľné a lesné cesty alebo vytvárajúca dopravné
spojenie vnútri uzavretých priestorov a objektov.
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4 Návrh
4.1 Navrhované formy opatrení
V štúdii navrhujeme polohy na umiestnenie niekoľko rôznych foriem procyklistických opatrení,
ktoré je možné vybudovať v blízkej budúcnosti. Pre realizáciu v roku 2017 boli vybraté 3 rôzne
opatrenia: cyklostojany, schodiskové lyžiny a servisné stojany pre cyklistov.

4.1.1 Parkoviská pre bicykle – cyklostojany
Jedná sa o jednu z najzákladnejších foriem opatrení. Parkovisko zvyčajne
pozostáva z dvoch až desiatich cyklostojanov pre jeden alebo dva bicykle.

Foto č. 2: Parkovisko pre 8 bicyklov – 4 obrátené U-stojany v Novom Meste

Z bezpečnostného hľadiska je určené pre parkovanie na niekoľko minút až hodín pre bicykle
v hodnote do 500 eur.
Je nutné, aby bolo možné uzamknúť bicykel k stojanu stabilným a bezpečným spôsobom.
Kvalitné parkovacie zariadenie ponúka možnosť oprieť bicykel o držiak alebo rám a tiež, ak je
to možné, o predné koleso.
Parkoviská majú byť dostupné – mali by sa dať ľahko nájsť (pri vchode do cieľového bodu), mali
by byť začlenené do siete cyklotrás spolu s označovaním. Samozrejmosťou musí byť
bezbariérový prístup k takémuto stojisku.

4.1.2 Schodiskové lyžiny pre bicykle
Lyžiny osádzané na schody slúžia k vytvoreniu „bezbariérového“ prístupu
k cyklistickej infraštruktúre, akou sú napríklad cyklostojany, od zvyšku cyklistickej
siete.
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Foto č. 3: Príklady schodiskovej lyžiny

Ide o žľaby osadené na schody, po ktorých je možné prekonať výškový rozdiel s bicyklom bez
jeho prenášania či zdvíhania.

4.1.3 Servisné stojany pre cyklistov
Servisné cyklostojany alebo aj cyklopointy na opravu bicyklov slúžia pre drobnú
údržbu bicyklu, napríklad opravu defektu, utiahnutie jednotlivých
komponentov, či iné nenáročné opravy. Nemali by chýbať nikde, kde je zvýšená frekvencia
cyklistov.

Foto č. 4: Servisný stojan na drobné opravy bicykla, pumpa na bicykel a stojan na umývanie bicyklov
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Väčšinou obsahujú univerzálne náradie na oceľových lanách a mechanickú pumpu. Stojany sú
ukotvene do podkladu bezpečnostnými skrutkami proti odcudzeniu a majú pevnú konštrukciu
odolnú proti poveternostným podmienkam a vandalizmu. Uchytenie náradia na opravu
bicykla umožní ľahkú manipuláciu ale zabraňuje odcudzeniu.

4.1.4 Chránené parkoviská pre bicykle
Chránené parkoviská alebo aj uzamykateľné prístrešky pre bicykle slúžia na
parkovanie väčšieho množstva bicyklov (desiatky až stovky).

Foto č. 5: Príklad uzamykateľného prístrešku pre parkovanie bicyklov v zahraničí

Doba parkovania je dlhšia ako pri obyčajných stojanoch. Zväčša je to niekoľko dní. Sú
bezpečné aj pre odstavenie a uzamknutie bicyklov v hodnote väčšej ako 1 500 eur.
Vhodné umiestnenie je k prestupným uzlom, napríklad železničné stanice a zastávky alebo
školám.

4.1.5 Odpočívadlá pre cyklistov
Odpočívadlá slúžia najmä pre cykloturistov a rekreačných
cyklistov. Pozostávajú z cyklostojanov, lavičiek, stolu,
odpadkového koša a informačnej tabule s mapou. Ako doplnok môže byť tiež servisný stojan.
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Foto č. 6: Odpočívadlo pre cyklistov v Bratislave

Ideálna poloha je k navštevovaným turistickým cieľom, na začiatkoch alebo koncoch
rekreačných cyklotrás. V bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je to oblasť Železnej
studničky, Kamzíku a iných oblastí katastrálneho územia Vinohrady.

4.1.6 Stanice bike and ride (B+R)
Systém B+R (bike and ride) je formou kombinovanej prepravy
s náväznosťou na verejnú hromadnú dopravu. Ide väčšinou
o uzamykateľné parkovacie miesta pre bicykle s doplnkovou infraštruktúrou.4

Foto č. 7: Príklad realizácie Bike and Ride (B+R) terminálu zo zahraničia, v pozadí vidno uzamykateľné
cyklogaráže

Takéto parkoviská sa budujú v prestupných termináloch, ako sú železničné stanice Vinohrady,
Predmestie a Nové Mesto.

4

Wikipedie – B+R [online] Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%2BR (Navštívené 4.7.2017)
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4.2 Zásady umiestnenia, kapacitné a kvalitatívne nároky
navrhovaných opatrení doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Pri písaní tejto kapitoly sme sa riadili a citovali dokument „Ľahké parkovanie bicyklov – Návod
na budovanie parkovacích zariadení pre bicykle“ od vydavateľa BICY – Cities and Regions for
cycling.5

4.2.1 Zásady umiestnenia
Aby cyklisti využívali parkovacie zariadenia, je potrebné aby boli na miestach, kde je o ne
vysoký záujem. Ide o najdôležitejšie dopravné zdroje a ciele v meste, ako sú napríklad
rezidenčné oblasti, miesta zamestnania, školy, univerzity, zdravotnícke zariadenia, autobusové
a železničné zastávky a stanice, nákupné centrá, obchody a rekreačné zóny.
Parkovanie bicyklov doma predstavuje najdôležitejší východiskový bod aj cieľovú destináciu.
80 % všetkých ciest začína alebo končí doma. Ani tu by nemali chýbať profesionálne parkovacie
zariadenia. Bicykle by mali byť v bezpečí, kryté a parkovacie miesto by malo byť ľahko
dostupné, ideálne blízko pri vchode alebo vo dvore. Nepohodlná cesta do pivnice môže
prekážať každodennému používaniu bicykla.
Na väčších sídliskách by mali byť v exteriéri vybudované miestnosti pre bicykle alebo kryté
uzamykateľné klietky. Zároveň by nemali chýbať ani obyčajné cyklostojany na parkoviskách.
Ideálne je tiež použiť podzemné garáže.
Parkovanie bicyklov v práci a školách je rovnako dôležité. Vhodné sú najmä väčšie
uzamykateľné parkoviská.
Parkovanie bicyklov v nákupných centrách by tiež malo byť umožnené blízko vchodu, na
prízemí a mali by byť ľahko dostupné , viditeľné a stabilné, pretože budú naložené nákupmi. Je
vhodné aby sa počítalo aj s dodatočným priestorom na doplnky, ako sú detské sedačky alebo
prívesy. Keďže sú bicykle pred obchodmi zaparkované len na krátku doba, otvorené parkovacie
zariadenia sú postačujúce.
Na parkoviskách Bike and ride (B+R) je vhodné umiestňovať veľké uzamykateľné prístrešky
spolu s obyčajnými cyklostojanmi. Prestupovanie medzi verejnou dopravou a bicyklom by
malo byť čo najjednoduchšie, najpohodlnejšie a najrýchlejšie.
Parkovanie v rekreačných oblastiach býva často podceňované. Pre podporu cyklistiky je
potrebné vybudovať cykloparkoviská pri všetkých športoviskách, parkoch, turistických
a kultúrnych pamiatkach.
V prípade dočasných rekreačných podujatí, ako sú športové podujatia, koncerty alebo
festivaly, sú vhodné mobilné parkovacie zariadenia pre bicykle.

5
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4.2.2 Kapacitné nároky
Pre určenie potrebnej kapacity parkovacích státí (parkovacích miest) pre bicykle je vhodná
nasledujúca tabuľka:
Rezidenčné oblasti
Obyvatelia
Pracovné oblasti
Zamestnanci (sektor služieb, obchodu a priemyslu)
Návštevníci (prevádzky s veľkým počtom zákazníkov)
Návštevníci (prevádzky s menším počtom zákazníkov)
Vzdelávacie inštitúcie
Základné školy
Stredné školy
Vysoké školy a univerzity
Obchody
Potraviny
Iné obchody
Nákupné centrá
Zastávky verejnej dopravy
Zastávky vlakov, autobusové/električkové terminály
Električkové/autobusové zastávky
Park and ride (P+R)
Reštaurácie a hotely
Reštaurácie
Hotely
Chaty a ubytovne
Športové strediská
Voľnočasové, športové a kultúrne aktivity
Knižnica
Disco, bar
Rekreačné centrum, fitness centrum, verejné kúpalisko
Cintorín
Plaváreň, telocvičňa
Kino
Kostol
Múzeum, výstava
Štadión
Divadlo
Zoo

1 / 1 izbu
1 / 5 pracovných miest
1 / 5 pracovných miest
1 / 20 pracovných miest
1 / 3-10 žiakov
1 / 1-2 žiakov
1 / 2-3 študentov
1 / 30-50 m2 predajnej plochy
1 / 100-200 m2 predajnej plochy
1 / 100 m2 predajnej plochy
1 / 3-10 cestujúcich
5 / 1 zastávku
1 / 20 park. miest pre autá
1 / 5 miest na sedenie
1 / 10 lôžok
1 / 5 lôžok
1 / 2 návštevníkov
1 / 3 návštevníkov naraz
1 / 2-3 návštevníkov naraz
1 / 2 návštevníkov naraz
1 / 1 000 m2 plochy
1 / 2-3 návštevníkov naraz
1 / 2-3 sedadlá
1 / 20 miest na sedenie
1 / 100 m2 plochy
1 / 10 diváckych sedadiel
1 / 10 sedadiel
1 / 1 000 m2 plochy

Tabuľka č. 1: Počet parkovacích miest pre bicykle6

6
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4.2.3 Kvalitatívne nároky
Možnosť uzamknúť bicykel k stojanu je dôležitým kritériom kvality, pretože uzamknutý
a upevnený bicykel je lepšie chránený pred krádežou a vandalizmom, než voľne stojaci
bicykel. Cyklostojan má byť pevne ukotvený v zemi.
Bicykel má šírku 60 až 70 cm, preto by parkovacie miesto pre bicykel malo mať šírku aspoň
80 cm a dĺžku 200 cm (1,6 m2). Priestor je možné ušetriť tak, že jednotlivé bicykle sú
zaparkované v rôznej výške alebo oproti sebe (predné kolesá sa prekrývajú).
Je nutné, aby bolo možné uzamknúť bicykel k stojanu stabilným a bezpečným spôsobom.
Kvalitné parkovacie zariadenie ponúka možnosť oprieť bicykel o držiak alebo rám a tiež, ak je
to možné, o predné koleso.
Nevhodné sú tzv. ohýbačky kolies – teda držiaky len pre predné koleso, pri padnutí bicykla
môže dôjsť k ohnutiu kolesa a tiež je v podstate nemožné o takýto stojan bicykel uzamknúť.

Obrázok č. 1: Vhodné a nevhodné cyklostojany7

Parkoviská majú byť dostupné – mali by sa dať ľahko nájsť (pri vchode do cieľového bodu), mali
by byť začlenené do siete cyklotrás spolu s označovaním.
Samozrejmosťou musí byť bezbariérový prístup k takémuto stojisku. V ideálnom prípade by
mali byť na prízemí a mali by byť ľahko dostupné. Schody alebo úzke prístupové cestičky sú
prekážkou a znižujú prijateľnosť takéhoto priestoru aj v prípade nainštalovaných lyžín alebo
rámp.
Parkoviská pre bicykle je vhodné chrániť pred poveternostnými vplyvmi prístreškami, ktoré
nechránia len bicykle pred koróziou ale aj cyklistov pred navlhnutým sedadlom. Tieto sú
potrebné najmä nad stojiskami pre dlhodobé parkovanie bicyklov.
Pocit bezpečia a ochranu pred krádežami bicyklov môžeme zvýšiť inštaláciou osvetlenia
a dobrou viditeľnosťou parkovacích miest.
Pri navrhovaní parkovania pre bicykle treba hľadieť aj do budúcnosti a zohľadňovať všetky
rozmery bicyklov. Okrem mestských bicyklov existujú aj špeciálne typy, ako napr. prepravné

7
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bicykle, bicykle s detskými prívesmi, trojkolky pre seniorov alebo detské bicykle s menším
rámom.

Obrázok č. 2: Príklad špeciálneho typu bicykla8

K zvýšeniu kvality parkovacieho zariadenia napomáhajú rôzne doplnky alebo služby, ako sú
napríklad uzamykateľné skrinky, či servisné stojany.
Prijateľnú vzdialenosť medzi parkovacím miestom a destináciou, v závislosti od plánovanej
dĺžky pobytu môžeme určiť podľa nasledujúceho obrázku:

Obrázok č. 3: Prijateľná vzdialenosť medzi parkovacím miestom a destináciou podľa dĺžky pobytu8

Vhodné typy parkovacích systémov v závislosti od cenového typu bicykla a doby parkovania
vidíme v tabuľke:

8
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Typ
zariadenia

Opis

Uzamknutý

Otvorený

Bicyklové kruhy
Cyklostojan

Odporúčané
pre typ
bicykla
Do 500 eur
Do 500 eur

Doba
parkovania

Náklad na 1
parkovacie
miesto
25 – 50 eur
60 – 100 eur

Do 1 500 eur

Minúty
Minúty až
hodiny
Minúty až
hodiny
Do 1 dňa

Do 1 500 eur

Do 1 dňa

1 000 eur

100 eur a viac

Niekoľko
hodín až 3 dni
Niekoľko
hodín až 3 dni
Niekoľko
hodín až 3 dni
Niekoľko
hodín až 3 dni

500 – 1 000
eur
600 – 800 eur

Mobilné zariadenie / Neukotvený
stojan
Držiak predného kolesa a rámu
bicykla
Kryté parkovacie zariadenie
s osvetlením
Uzamykateľná skrinka na bicykel

Do 500 eur

Bicyklová búdka (samostatná
budova alebo ohradený priestor)
Bicyklová stanica (vrátane
bezpečnosti a servisných služieb)
Plne automatizovaná bicyklová
garáž

100 eur a viac
500 eur a viac
500 eur a viac

100 – 150 eur
100 – 180 eur

3 000 – 6 000
eur
3 000 – 6 000
eur

Tabuľka č. 2: Vhodné typy parkovacích systémov podľa typu bicykla a doby parkovania 9

5 Základné údaje o navrhovaných riešeniach
Tieto riešenia sú navrhované na realizáciu už v roku 2017.

5.1 Návrh situovania cyklostojanov
Cyklostojany pre 8 bicyklov odporúčame osadiť prioritne k rušnejším lokálnym
cieľom a športoviskám, v blízkosti prestupných uzlov ako sú železničné stanice
a ku školám.
Celkovo ide o 15 štvor-cyklostojanov – parkovanie pre 120 bicyklov. Väčšina (prvých 13) je
situovaná v katastrálnom území Nové Mesto (804690), zvyšné 2 (SO 01-14 a SO 01-15) sú
v k.ú. Vinohrady (804380).

5.1.1 SO 01-01: ŽST Predmestie
Cyklostojan navrhujeme umiestniť medzi budovu stanice a schodisko k nástupištiam
nachádzajúce sa napravo od hlavného vchodu do železničnej stanice od Račianskej ulice.

9
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Foto č. 8: Cyklostojan napravo od budovy Železničnej stanice Predmestie

5.1.2 SO 01-02: ŠD Mladá garda
Napravo od vchodu do Študentského domu Mladá garda na Račianskej ulici č. 103 navrhujeme
umiestniť cyklostojan.

Foto č. 9 a 10: Cyklostojan napravo od vstupu do ŠD Mladá garda

5.1.3 SO 01-03: Račianska 85
Cyklostojan navrhujeme umiestniť na chodník pred vchod do bytového domu na Račianskej
ulici číslo 85 pri lekárni a potravinách Samoška.
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Foto č. 11: Cyklostojan pred potravinami Samoška, prípadne lekárňou na Račianskej ulici č. 85

5.1.4 SO 01-04: ZŠ Riazanská
K základnej škole navrhujeme osadiť cyklostojan naľavo od schodov pred hlavným vstupom do
budovy školy na Riazanskej ulici.

Foto č. 12: Cyklostojan naľavo od schodov pred hlavným vstupom do budovy ZVákladnej školy Riazanská

5.1.5 SO 01-05: Jazero Kuchajda
Jeden cyklostojan navrhujeme situovať do areálu jazera Kuchajda k športoviskám a ihriskám
na jeho severnej strane pri stolnom tenise (oproti Železničnej stanici Nové Mesto).
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Foto č. 13 a 14: Cyklostojan v severnej časti jazera Kuchajda pri stolnom tenise

5.1.6 SO 01-06: Miestny úrad Nové Mesto
Pred budovou miestneho úradu na Junáckej ulici sa nenachádza dostatočne veľká spevnená
plocha na chodníku pre umiestnenie cyklostojanu a preto odporúčame zrušiť 1 pozdĺžne
parkovacie miesto pred budovou a tu ho umiestniť.

Foto č. 15: Cyklostojan namiesto 1 pozdĺžneho parkovacieho státia

5.1.7 SO 01-07: Plaváreň Pasienky
Pred vstupom na Junáckej ulici, ktorý vedie k 50 m bazénu plavárne (nad vstupom je nápis
„PLAVÁREŇ PASIENKY“) navrhujeme dve možnosti umiestnenia cyklostojanu. Prvá je umiestniť
ho na chodník, druhá zrušiť 2 priečne parkovacie státia.
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Foto č. 16: Cyklostojan na chodníku alebo namiesto 2 priečnych parkovacích státí

5.1.8 SO 01-08: ŠH Pasienky
Pri Športovej hale Pasienky pri križovatke ulice Bajkalská a cesty Trnavská sa nachádza
rozsiahla spevnená plocha, na ktorej juhovýchodnú stranu navrhujeme upevniť cyklostojan
a servisný cyklopoint.

Foto č. 17: Cyklostojan pri ŠH Pasienky (juhovýchodná strana)

Pri Športovej hale Pasienky sa nachádza križovatka cyklotrás „R 35“ a „O 4“.

5.1.9 SO 01-09: ZŠ Kalinčiakova
Cyklostojan navrhujeme osadiť pod strechu medzi podpery pred hlavným vchodom do
základnej školy (oproti budúcemu Národnému futbalovému štadiónu).
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Foto č. 18: Cyklostojan pod strechou medzi podperami pred vchodom do ZŠ Kalinčiakova

5.1.10 SO 01-10: ZŠ Česká
Pred vstupom do základnej školy sa nachádza pomerne veľká spevnená plocha v oplotenom
areáli školy. Na tejto ploche v rohu pri Českej ulici (vzdialenejší roh od školy a naľavo
od vchodu) navrhujeme osadiť cyklostojan.

Foto č. 19: Cyklostojan v južnom rohu spevnenej plochy pred ZŠ Česká

5.1.11 SO 01-11: Istropolis
Pred budovou Istropolisu od Trnavského mýta sa nachádza spevnená vyvýšená plocha, pod
ktorú vo východnom rohu navrhujeme osadiť cyklostojan a servisný cyklopoint.
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Foto č. 20: Cyklostojan vo východnom rohu pod vyvýšenou plochou pred Istropolisom

Križovatka Trnavské mýto, pri ktorej sa navrhované objekty majú nachádzať je aj križovatkou
cyklotrás „R 14“, „R 35“ a „O 3“.

5.1.12 SO 01-12: Tesco Express Račianska 9
Pred týmito potravinami sa nachádza malé námestie, na ktorom navrhujeme situovať
cyklostojan.

Foto č. 21: Cyklostojan na malom námestí pri Tescu Espress na Račianskej ulici č. 9

Okolo daného námestia sa nachádza občianska vybavenosť, na radiálnu cyklotrasu „R 13“ sa
tu napája okružná cyklotrasa „O 3“ a je tu novovybudovaný cyklopriechod cez Račiansku ulicu,
ktorý vedie na toto malé námestie.

5.1.13 SO 01-13: MŠ Sibírska na Pionierskej 12/A
Umiestnenie cyklostojanu na nespevnenej ploche vo dvore materskej školy odporúčame
zvážiť. Možné je umiestnenie pred vchod na spevnenú plochu v súčasnosti využívanú na
parkovanie áut alebo úplné upustenie od tejto lokácie, keďže ide o materskú školu. Túto
25
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lokalitu možno nahradiť potrebnejším miestom, napríklad Železničná stanica Vinohrady alebo
Železničná stanica Nové Mesto.

Foto č. 22 a 23: Cyklostojan na nespevnenej ploche vo dvore MŠ Sibírska na Pionierskej 12/A a pred ňou

5.1.14 SO 01-14: ZŠ Cádrova, Kramáre
V južnej časti areálu základnej školy (vjazd zásobovacích vozidiel) navrhujeme umiestniť
cyklostojan na dlažbu pod okná budovy školy.

Foto č. 24 a 25: Cyklostojan na dlažbe pod oknami budovy školy v južnej časti areálu Základnej školy Cádrova

5.1.15 SO 01-15: ZŠ Jeséniova, Koliba
Umiestnenie cyklostojanu na nespevnenej ploche v zeleni napravo od juhovýchodného
vchodu do školy odporúčame zvážiť. Možné je umiestnenie pred severozápadný vchod na
spevnenú plochu pri vjazde pre zásobovacie vozidlá. Túto lokalitu možno nahradiť vhodnejším
miestom, napríklad Železničná stanica Vinohrady alebo Železničná stanica Nové Mesto.
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Foto č. 26 a 27: Cyklostojan v zeleni pri juhovýchodnom vchode do budovy Základnej školy Jeséniova

5.2 Návrh situovania lyžín na schodiská
Šesť schodiskových lyžín odporúčame osadiť do Železničnej stanice Nové Mesto.
Zvyšné navrhujeme kvôli zjednodušeniu prístupu s bicyklom k cyklostojanom,
servisným cyklopointom, občianskej vybavenosti alebo iným cieľovým bodom, ku ktorým je
obtiažny prístup po schodoch a obchádzková bezbariérová trasa je dlhšia.
Spolu je to 10 lyžín. Všetky sú navrhované v katastrálnom území Nové Mesto (804690).

5.2.1 SO 02 – 01: ŠD Mladá garda
Na schody pred navrhovaným cyklostojanom vedľa budovy študentského domovu
odporúčame osadiť lyžinu pre jednoduchší prístup cyklistov.

Foto č. 28: Lyžina na schodoch pred ŠD Mladá garda

5.2.2 SO 02 – 02 až 07: ŽST Nové Mesto
Na Železničnej stanici Bratislava Nové Mesto navrhujeme osadiť spolu 6 kusov lyžín
na schodiská z podchodu pod koľajiskom na 3 nástupištia (každé má 2 ramená).

27

DOPRAVNÁ ŠTÚDIA: PROCYKLISTICKÉ RIEŠENIA VEREJNÉHO PRIESTORU BA – NOVÉ MESTO

Foto č. 29: Lyžina na 3 schodiskách k jednotlivým nástupištiam ŽST Nové Mesto

Podchod vedie bezbariérovo od budovy stanice, do ktorej je možné pohodlne vojsť aj
s bicyklom po rampe pre imobilných cestujúcich nachádzajúcej sa napravo od hlavného
vstupu do stanice.
Navrhovaným opatrením sa zabezpečí zjednodušenie nástupu a výstupu z vlakov s bicyklom
na všetkých nástupištiach železničnej stanice.

5.2.3 SO 02 – 08: Polus
1 kus lyžiny navrhujeme na schody z Vajnorskej ulice vedúce k cyklostojanom a navrhovanému
servisnému cyklopointu naľavo od hlavného vchodu do nákupného centra Polus City Center.

Foto č. 30: Lyžina na schodoch k cyklostojanom pred nákupným centrom Polus

V súčasnosti je prístup k cyklostojanom pred nákupným centrom komplikovaný šiestimi
schodmi, ktoré je potrebné prekonať nosením bicykla alebo pomerne zdĺhavou obchádzkou.
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5.2.5 SO 02 – 09 a 10: Garáže pri J. Cígera-Hronského 18
Medzi slepou ulicou J. Cígera-Hronského a strechou garáži, ktorá tvorí terasu pred domom sa
nachádzajú dve dvoj-ramenné schodiská. Na jedno navrhujeme osadiť spolu 2 lyžiny.

Foto č. 31: Lyžina na schodisku nad garáže pri J. Cígera-Hronského 18

Schodisko sa nachádza na prirodzenej trase pre cyklistov od priechodu pre cyklistov, ktorý je
súčasťou cyklotrás „R 13“ a „O 3“ na Račianskej ulici, pokračuje cez malé námestie
s občianskou vybavenosťou a ďalej podchodom pod obytným domom na ulici J. CígeraHronského pri vchode č. 18 končí pred týmito schodmi.

5.3 Návrh situovania cyklopointov
Servisné cyklopointy odporúčame osadiť k najrušnejším križovatkám cyklotrás,
prípadne k rušným cieľovým bodom.
Spolu ide o 3 kusy v k.ú. Nové Mesto (804690).

5.3.1 SO 03-1: Polus
Servisný cyklopoint navrhujeme pri nákupnom centre Polus v blízkosti jestvujúcich
cyklostojanov a navrhovanej lyžiny na schodoch.
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Foto č. 32: Cyklopoint pri cyklostojanoch pre obchodným centrom Polus

5.3.2 so 03-2: ŠH Pasienky
Pri Športovej hale Pasienky pri križovatke ulice Bajkalská a cesty Trnavská sa nachádza
rozsiahla spevnená plocha, na ktorej juhovýchodnú stranu navrhujeme upevniť cyklostojan
a servisný cyklopoint.

Foto č. 33: Cyklopoint pri ŠH Pasienky (juhovýchodná strana)

Pri Športovej hale Pasienky sa nachádza križovatka cyklotrás „R 35“ a „O 4“.

5.3.3 so 03-3: Istropolis
K navrhovanému cyklostojanu vo východnom rohu pod vyvýšenou plochou pred budovou
Istropolisu na Trnavskom mýte odporúčame osadiť aj cyklopoint.
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Foto č. 34: Cyklopoint vo východnom rohu pod vyvýšenou plochou pred Istropolisom

Križovatka Trnavské mýto, pri ktorej sa navrhované objekty majú nachádzať je aj križovatkou
cyklotrás „R 14“, „R 35“ a „O 3“.

6 Záver a odporučenia
Vybudovanie kvalitnej cyklistickej infraštruktúry má pre Bratislavu zásadný význam z hľadiska
podpory trvalo udržateľnej mobility a zdravého rozvoja mesta. Zvýšenie podielu cyklistickej
dopravy na úkor osobnej motorovej dopravy odľahčí mesto a zvýši kvalitu života miestnych
obyvateľov znížením emisií a hluku.
Ďalšou významnou výhodou cyklistickej dopravy sú minimálne náklady na prevádzku, pričom
pri dnešnom spôsobe života je pohyb nesmierne dôležitý, a práve bicykel môže pomôcť
udržovať sa ľuďom v kondícii.
Pretavenie návrhov do reality bude mať pozitívny dopad nasledujúceho charakteru:
•
•
•
•

zníži sa zaťaženie komunikácií motorovou dopravou,
zníži sa množstvo exhalácií a hladiny hluku,
pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov,
zvýši sa dostupnosť mesta pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj pre obyvateľov
jednotlivých mestských častí.
Preto aj odporúčame aby mestská časť vyžadovala od investorov pri nových projektoch,
prípadne rekonštrukciách, budovanie infraštruktúry spomínanej v tomto dokumente
v dostatočnom rozsahu a kvalite. Ako zdroj môžu slúžiť tabuľky č. 1 a 2 na stranách 16 a 19.
Pri rozvoji cyklistiky je dôležitá aj osveta a propagácia. Využiť sa dajú napríklad lokálne médiá,
do ktorých by vybraný pracovník pravidelne prispieval a informoval verejnosť o aktuálnom
stave rozvoja cyklistickej infraštruktúry.
Ak sa podarí naplniť program rozvoja cyklistickej infraštruktúry, mestská časť Bratislava-Nové
Mesto sa stane príťažlivejšou, krajšou, prístupnejšou, čistejšou, pokojnejšou a zdravšou časťou.
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Všetky tieto zmeny sú v nasledujúcich rokoch predpokladom k zvýšeniu prosperity mestskej
časti.
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