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Nová cyklotrasa pribudne aj na nábreží v centre mesta.  

BRATISLAVA. Hlavné mesto začne budovať nové cyklotrasy. Komisia pre cyklistickú dopravu 
schvália jedenásť prioritných úsekov, na ktorých chce pracovať. Sú medzi nimi začaté aj nové 
projekty.  

Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru) hovorí, že podpora cyklotrás je jednou 
z najvýznamnejších priorít na tento rok, poslanci na ňu vyčlenili 491-tisíc eur. "Chceme tak 
pomôcť odľahčiť dopravu zvýšiť popularitu a bezpečnosť cyklistiky."  

Novinkou by mala byť cyklotrasa v centre mesta na nábreží. Viesť by mala od Nového mosta 
po Starý most, pokračovať by mala po Pribinovej až k mostu Apollo.  

"Chceme vyznačiť aj prvý historický okruh na vonkajšej hrane historického centra," vraví 
hovorca magistrátu Michal Stuška.  

Prioritou podľa Stušku ostáva aj medzinárodná cyklotrasa z Devína do Karlovej Vsi, ktorú 
brzdia majetkové a geologické otázky.  

Magistrát tu chce zatiaľ pridať aspoň značenia, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť cyklistov.  

Dokončiť by malo mesto cyklotrasu na Viedenskej a Košickej ceste.  

Tá na Košickej sa mestu nepodarila. Zelené čiary tu nakreslili medzi pruh pre autá a pruh na 
parkovanie. Pre nebezpečnosť ju kritizovali nielen cyklisti, ale aj šoféri a odborníci.  

***  

Cyklotrasy  

Nábrežie: Nový most - Osobný prístav; Osobný prístav - Starý most; Obnova značenia River 
park - Nový most;  

Pribinova - Spojenie Eurovea - most Apollo (značenie);  

Ružinov do centra;  

Račianska radiála - ŽST Vinohrady - Jarošova;  

Karloveské rameno –Lafranconi - Lodenica;  

Petržalka - popri Chorvátskom ramene;  

Devínska cesta - dočasné opatrenia pre bezpečnosť;  

Lamač - Agátová ulica - predĺženie Dúbravskej radiály až po Agátovú ulicu;  

Dunajská - značenie;  

Obchodná - povolenie vjazdu;  

Vajnory - dokumentácia Zlaté piesky - Trnavské mýto.  

Text k obr.:  

Niektorých cyklistov neodradí od jazdy ani mrazivé počasie či nedostatok cyklotrás. Tých by 
malo byť viac.  


