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3.1. Popis metodiky a princípy navrhovania cyklistickej infraštruktúry 
 
 
Cyklistická doprava predstavuje dopravnú alternatívu k presunu osobným motorovým vozidlom, 
hromadnou dopravou či peši. V rámci mesta môže plniť dopravnú funkciu (napríklad pri dochádzke do 
práce, školy) ako aj rekreačnú a športovú funkciu. Výhodou je v prípade dochádzky na kratšie 
vzdialenosti rýchlosť, nenáročnosť na záber parkovacích plôch či jednoduchá dostupnosť pre široké 
vrstvy obyvateľstva. Pozitívne vplýva na zdravie obyvateľstva ako aj na životné prostredie. 
 
V meste Prešov sa už dlhodobo rozvíja koncepcia riešenia cyklistickej dopravy – v súčasnosti je 
vybudovaná sieť cyklistických komunikácií – samostatných cestičiek pre cyklistov prechádzajúcich 
dvojicou najväčších sídlisk na území mesta ako aj trasami vedenými na existujúcich komunikáciách 
(cyklistické pruhy na motorových a peších komunikáciách). Limitmi, ktoré sťažujú ďalší možný rozvoj 
cyklistickej infraštruktúry sú bariéry pretínajúce mesto v severojužnom smere (rieky Torysa a Sekčov – 
zlý stav a  nevyhovujúca šírka premostení, železničná trať) ako aj neexistencia obchvatov mesta 
a s tým súvisiaca zvýšená intenzita dopravy (miestnej aj tranzitnej) na komunikáciách vedených 
naprieč mestom (prieťahy ciest I. triedy a diaľnice D1). 
 
Koncept návrhu generelu cyklistickej dopravy vychádza z už existujúcej siete cyklistických komunikácií 
na území mesta Prešov. Snaží sa pokračovať v začatej koncepcii a rozvíjať ju do celistvej siete. 
Jadrom návrhu je základná komunikačná kostra (tvorená základným komunikačným okruhom 
a z neho vychádzajúcimi napojeniami na dôležité zdrojové a cieľové body cyklistickej dopravy) vedená 
po samostatných cestičkách pre cyklistov – využíva už existujúce úseky, ktoré dopĺňa o nové časti. 
Cieľom je vytvoriť základný komunikačný okruh (okruh tvorený cyklistickými komunikáciami vedenými 
mimo hlavného dopravného priestoru s minimálnym kontaktom s motorovou dopravou) s napojením 
na jednotlivé obytné časti mesta ako aj na plochy občianskej vybavenosti po ktorom je možný 
bezpečný a pohodlný presun s minimálnym kontaktom s motorovou dopravou.  
Tento okruh by okrem dopravnej funkcie niesol aj funkciu rekreačnú (podobne ako ju nesú existujúce 
cyklistické komunikácie) s napojením na rekreačné a cykloturistické trasy. Rekreačná cyklistika tvorí 
v súčasnosti podstatnú časť podielu cyklistickej dopravy a je aj vhodným motivačným prvkom pre 
cyklistov vedúcim k rozhodnutiu využívať bicykel ako dopravný prostriedok intenzívnejšie (aj na cesty 
do práce či za občianskou vybavenosťou). 
Základný cyklistický okruh a jeho následné vypojenia sú vedené tak aby umožňovali bezpečný nástup 
ku značeným cykloturistickým trasám na území mesta. Po úseku vedúcom popri toku rieky Torysa (od 
obce Haniska do mesta Veľký Šariš) je taktiež plánovaná trasa diaľkovej medzinárodnej cyklotrasy 
EUROVELO 11. 
 
Základný okruh pozostávajúci s cestičiek pre cyklistov dopĺňajú komunikácie vedené v spoločnom 
priestore s inými druhmi dopravy. Jedná sa o kratšie a rýchlejšie prepojenia určené pre pokročilejších 
cyklistov vedené prevažne v samostatných cyklistických pruhoch (prípadne na málo frekventovaných 
cestách aj v spoločnom priestore) na motorových komunikáciách. Realizácia týchto komunikácií je 
navyše finančne menej náročná, podmienkou je však dostatočná šírková kapacita ciest ako aj nižšia 
intenzita automobilovej dopravy na týchto komunikáciách. Časť komunikácií je vedená aj v spoločnom 
priestore s chodcami – preferované sú širšie, prípadne rozšírené chodníky s nižšou frekvenciou 
pohybu chodcov. 
 
Centrálna časť mesta ako jeden z najčastejších cieľov (koncentrácia občianskej vybavenosti – 
obchod, úrady atď.) vyžaduje okrem napojenia na základnú kostru cyklistických komunikácií aj 
hustejšiu sieť cyklistických trás. V súčasnosti je pohyb po najužšom centre možný po peších zónach 
s možnosťou vjazdu cyklistov. Návrh dopĺňa okruh vedený po jednosmerných komunikáciách 
s možnosťou obojsmernej premávky cyklistov (Jarková, Slovenská ulica). S touto možnosťou je 
dôležité uvažovať aj pri plánovanej rekonštrukcii týchto ulíc (ponechanie priestoru pre pohyb cyklistov 
v protismere, odstupy od parkujúcich vozdiel). 
 
Návrh predkladá aj sieť rekreačných cyklistických trás v okolí – vedených prevažne na nespevnených 
komunikáciách. Navrhované rekreačné trasy sú vedené mimo zastavené územie mesta (na 
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pozemkoch mestských lesov – rekreačné zóny Kvašná voda a Borkút), prípadne spájajú územie 
mesta s blízkymi pohoriami (Stráže, Slanské vrchy). 
 
Sčasti sú situované na komunikáciách po ktorých sú vedené existujúce úseky cykloturistických trás 
(návrhová časť generelu vychádza z existujúcej siete cykloturistických trás v katastrálnom území 
mesta, návrh nových cykloturistických trás nie je jeho súčasťou), no pre využitie širšou verejnosťou je 
nutné zlepšiť značenie týchto trás a sprejazdniť niektoré nebezpečné úseky (časti komunikácií 
narušené pri ťažbe dreva alebo erózii atď.) 
 
Návrh siete cyklistických komunikácií by mal spĺňať požiadavky na: 
 
Bezpečnosť – bezpečnosť je pri výbere bicykla ako dopravného prostriedku jeden z najdôležitejších 
faktorov. Cyklista predstavuje v rámci prevádzky na motorovej komunikácii najohrozenejšieho 
účastníka – miera ohrozenia sa zvyšuje spolu s nárastom intenzity motorovej dopravy.  
Prevažujúcim typom cyklistických komunikácií na území mesta sú samostatné cestičky pre cyklistov – 
vedené buď v tesnom súbehu s peším chodníkom, prípadne ako oddelené samostatné komunikácie. 
Ukazuje sa, že vybudovanie takéhoto typu pomáha nárastu cyklistickej dopravy  - časť cyklistov síce 
preferuje najrýchlejšie alebo najkratšie  spojenie  po motorovej komunikácii, no presun po samostatnej 
komunikácii je faktorom, ktorý pomáha pritiahnuť k cyklistickej doprave nových záujemcov (či už pri 
cestách do zamestnania alebo za rekreáciou). 
 
Dopravnú obslužnosť územia a dostupnosť cieľov – na základe prieskumu dopravného správania 
obyvateľov mesta Prešov je zrejmé, že prevažujúcim spôsobom využitia bicykla je jeho rekreačná 
funkcia. Pri nízkych percentách každodenného podielu cyklistickej dopravy je však tento rozdiel 
v absolútnych číslach malý. Cieľom návrhu by malo byť prepojenie významných dopravných zdrojov 
a cieľov tak, aby sieť cyklistických komunikácií prepájala významné zdrojové body (obytné zóny) 
a ciele dopravné a rekreačné. 
Vďaka prírodným danostiam je v Prešove možné viesť cyklistické trasy v súbehu dvoch najväčších 
riek pretínajúcich mesto (Torysa a Sekčov) – tieto trasy vďaka polohe v susedstve s významnými 
obytnými súbormi dokážu plniť zároveň dopravnú aj rekreačnú funkciu (hlavne v prípade krátkodobej 
rekreácie). 
Žiadúce je taktiež napojenie na existujúce cykloturistické trasy prechádzajúce mestom a jeho okolím, 
 
Pohodlie – pohodlie pri cyklistickej doprave predstavuje najmä plynulosť presunu (minimalizácia bariér 
a konfliktných bodovo počas cesty). Žiadúce je plánovať výstavbu jednotlivých úsekov cyklistických 
komunikácií v spojitých celkoch, aby nedošlo k drobeniu jednotlivých trás na menšie nespojité úseky – 
takáto trasa potom nemusí byť v plnom rozsahu využitá a prostriedky na jej výstavbu boli použité 
neefektívne. 
Dôležitá je aj kvalita povrchu a údržby cyklistických komunikácií – zlý stav povrchu znižuje rýchlosť 
jazdy ako aj mieru ohrozenia a nepohodlia cyklistu. 
 
Priamosť – priamosť spojenia predstavuje dôležitý faktor pri voľbe trasy cyklistu. Generel cyklistickej 
dopravy má za cieľ vytvorenie návrhu so základnou sieťou najdôležitejších mestských cyklistických 
komunikácií vedených po samostatných cestičkách pre cyklistov, no z priestorových, prípadne iných 
(dopravných, prírodných) obmedzení nie je možné túto sieť viesť vždy po najkratších prepojeniach 
jednotlivých bodov. Návrh tak poskytuje alternatívu v podobe doplnkových prepojení vedených po 
existujúcich komunikáciách tak, aby bolo možné spojiť cieľové a koncové body čo najkratšou líniou ale 
zároveň zabezpečiť aj mieru bezpečia pohodlia pri presune. 
 
Atraktívnosť prostredia – atraktívnosť prostredia slúži ako doplnkový faktor najmä pri rekreačnej 
cyklistike. Čím je atraktívnejšie prostredie kadiaľ je trasa vedená, prípadne čím atraktívnejšie body 
prepája, tým je záujem o ňu a zároveň aj o cyklistickú dopravu väčší. 
 Hlavné existujúce a navrhované trasy v meste sú tak vedené pri riekach s vysokým podielom zelene 
okolo týchto trás. Pri trase vedúcej západným sídelným pásom je pri cyklistickej trasy navyše zvýšená 
koncentrácia rekreačných a športových zariadení či detských ihrísk a možností na občerstvenie. 
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Cieľom Generelu cyklistickej dopravy je navrhnúť opatrenia, ktoré umožnia obyvateľom mesta 
bezproblémové využívanie bicykla ako prioritného dopravného prostriedku nielen na rekreačné účely 
ale aj pre potreby pravidelnej dochádzky do školy alebo zamestnania. 
 
 
Cieľom je: 
  
- Znížiť dopravné zaťaženie mesta automobilovou dopravou zvýšením podielu cyklistickej dopravy na 
deľbe prepravnej práce zo súčasného cca 1% podielu na 10% (ciele udané v Národnej stratégii 
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike) 
 
- Realizovať také opatrenia, aby sa pre obyvateľov mesta stal bicykel vhodným spôsobom dopravy 
 
- Zvýšiť podiel využívania bicykla ako dopravného prostriedku - nielen na rekreačné účely (cez 
víkendy a po pracovnej dobe), ale aj pre účely dopravy do zamestnania alebo do školy 
 
- Uprednostniť budovanie cyklistických cestičiek, stanovísk pre uloženie bicyklov pred rozširovaním 
ciest a parkovísk 
 
- Znížiť hlučnosť a prašnosť, znížiť množstvo exhalátov v ovzduší, zlepšiť hygienické podmienky pre 
bývanie v meste 
 
- Znovu priviesť dospelých aj deti k využívaniu voľného času pohybovými aktivitami 
 
- Generel ako územnoplánovací podklad by mal poskytnúť základný prehľad o pripravovanej sieti 
cyklistických komunikácií a jeho závery by mali byť prenesené do vyšších stupňov územnoplánovacej 
dokumentácie, ktoré sú pre účastníkov pri územnoplánovacom procese záväzné (generel dopravy, 
územný plán mesta) 
 
- Generel poskytuje podklad pre riešenie hlavných cyklistických trás na území mesta – šírkové 
usporiadanie a typ cyklistických komunikácií by mali byť brané do úvahy pri návrhu stavieb 
a dopravnej infraštruktúry, ktoré sa týchto trás dotýkajú 
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3.2. Návrh rozdelenia cyklotrás do štvorstupňového systému podľa funkčných kategórií 
 
Návrh generelu cyklistickej dopravy v meste Prešov vychádza z už realizovanej siete cyklistických 
komunikácií ako aj z koncepcie, určenej v územnoplánovacej dokumentácii – Územnom pláne mesta 
Prešov. 
Cieľom je vytvoriť hlavnú komunikačnú sieť, ktorá bude spĺňať požiadavky cyklistov bývajúcich alebo 
prechádzajúcich územím mesta (požiadavky na bezpečnosť, dopravnú obslužnosť územia 
a dostupnosť dopravných a rekreačných cieľov, pohodlie, priamosť a atraktívnosť prostredia). 
Trasy v návrhu sú rozdelené do štvorstupňového systému podľa funkčných kategórií: 
 
Hlavné mestské cyklistické trasy (dopravné) 
 
Jedná sa o hlavnú kostru cyklistických komunikácií. Návrh vychádza z už existujúcich cestičiek pre 
cyklistov, ktorú dopĺňa tak, aby sa vytvorila sieť vzájomne prepojených trás poskytujúcich prístup 
k väčšine obytných súborov a občianskej ako aj dopravnej vybavenosti v meste. 
 
Ak je to priestorovo možné, návrh počíta s vedením hlavných dopravných trás po samostatných 
cestičkách pre cyklistov (podobne ako sú realizované hlavné cyklistické komunikácie v meste 
v súčasnosti), v sťažených podmienkach sú niektoré úseky vedené aj v cyklistických pásoch v 
spoločnom dopravnom priestore s motorovou dopravou (na úsekoch so zníženou rýchlosťou pohybu 
vozidiel, prípadne s nízkou intenzitou dopravy), prípadne na spoločných komunikáciách s chodcami 
(len na miestach s nízkou intenzitou pohybu chodcov). 
Časť exponovaných trás (hlavné dopravné trasy vedené v súbehu s frekventovanými komunikáciami – 
prieťahmi ciest I. triedy mestom) je vedená obchádzkou po menej frekventovaných komunikáciách – 
po vybudovaní obchvatov mesta a poklesu intenzity tranzitnej dopravy bude možné vybudovať aj trasu 
vedenú súbežne s priamou komunikáciou (Levočská ulica, Škultétyho). 
 
Doplnkové mestské cyklistické trasy 
 
Doplnkové trasy dopĺňajú hlavnú cyklistickú sieť o prepojenia vedúce do menej exponovaných častí 
mesta (lokality s nižšou intenzitou automobilovej dopravy, kde je možné a najmä bezpečné zaradiť 
cyklistickú komunikáciu do hlavného dopravného priestoru), prípadne skracujúc trasu medzi hlavnými 
cyklistickými trasami. Sú vedené v prevažnej miere po existujúcich komunikáciách – buď vo forme 
vyhradeného cyklistického alebo viacúčelového pásu v telese cestnej komunikácie alebo v spoločnom 
priestore s motorovou dopravou (len na komunikáciách s nízkou intenzitou pohybu motorových 
vozidiel. 
 
Miestne cyklistické trasy 
 
Trasy vyznačujúce sa predpokladanou nižšou intenzitou pohybu cyklistov, prípadne slúžiace len ako 
obslužné v mieste dôležitých dopravných cieľov (centrum mesta). Sú vedené po existujúcich 
komunikáciách – spoločný priestor s chodcami (chodníky ako aj pešie zóny v centre mesta) prípadne 
motorovými vozidlami (cesty s nízkou intenzitou pohybu vozidiel). V prípade ciest v okolí Hlavnej ulice 
(Jarková, Slovenská ulica) je cyklistická doprava vedená po jednosmernej komunikácii s obojsmerným 
pohybom cyklistov. 
 
Rekreačné cyklistické trasy 
 
Jedná sa o trasy určené na rekreačnú cyklistiku. Prepájajú intravilán mesta Prešov s rekreačnými 
lokalitami a blízkymi obcami v okolí mesta. Trasy sú vedené ako po samostatných cestičkách po 
cyklistov (pokračovanie cyklotrasy popri toku rieky Sekčov v smere na obec Fintice), po existujúcich 
komunikáciách (ulica Pod Wilec hôrkou), po komunikáciách s vylúčením motorovej dopravy (cesty 
v areáli mestských lesov medzi Cemjatou a Borkútom), prípadne po nespevnených  komunikáciách v 
extraviláne. Navrhované rekreačné cyklistické trasy s nespevneným povrchom sú vedené v súbehu 
s existujúcimi lesnými účelovými komunikáciami, no pre jednoduchší pohyb cyklistov sú vedené 
v samostatnom oddelenom koridore. 
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Prehľad existujúcich a navrhovaných cyklotrás podľa zaradenia do štvorstupňového systému 
cyklistických komunikácií 
 
 
 Existujúce Navrhované Navrhované 

(po vylúčení tranzitnej 
dopravy a dobudovaní 

plánovanej cestnej infr.) 

Spolu Prepojenia vedené 
mimo katastra 

mesta 

Hlavné cyklistické 
trasy 12 035 26 465 5 110 43 610 5 400 

Doplnkové 
cyklistické trasy 3 170 27 890 1 600 32 660 5 600 

Miestne cyklistické 
trasy 2 060 5 870 0 7 930 0 

Rekreačné 
cyklistické trasy 2 700 32 120 0 34 820 0 

      

Spolu 19 965 92 345 6 710 119 020 11 000 

   

Cyklistické komunikácie spolu 119 020  

Cyklistické komunikácie spolu (vrátane prepojení mimo katastra mesta) 130 020  
 
Dĺžky v tabuľke sú uvádzané v metroch 
 
Generel cyklistickej dopravy (výsledný návrh zahŕňajúci existujúce aj navrhované trasy) navrhuje na 
území mesta cca 119km cyklistických komunikácií (ďalších 11 km je tvorených prepojeniami týchto 
trás vedených cez katastre susediacich obcí – Ľubotice, Teriakovce).  
 
Existujúce cyklistické trasy majú dĺžku cca 20km (z toho 17,3km spevnených trás na území mesta), 
navrhované trasy majú dĺžku 92,3 km. Časť navrhovaných trás (6,7km) môže byť realizovaných až po 
dobudovaní obchvatov mesta ako aj inej plánovanej dopravnej infraštruktúry a následnom poklese 
intenzity tranzitnej dopravy. 
 
Hlavné cyklistické  trasy s dĺžkou 43,61 km predstavujú 36,6% celkovej dĺžky. 
Doplnkové cyklistické trasy s dĺžkou 32,66 km predstavujú 27,4% celkovej dĺžky. 
Miestne cyklistické trasy (7,93 km) tvoria 6,7% celkovej dĺžky. 
Rekreačné cyklistické trasy (32,12 km) tvoria 29,3% celkovej dĺžky (z väčšej časti sú však vedené po 
nespevnených komunikáciách – jedná sa o novo navrhované komunikácie určené pre pohyb cyklistov 
vedené samostatne alebo v súbehu s lesnými účelovými komunikáciami). 
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3.3. Koncept návrhu kritérií pre sieť mestských komunikácií so zohľadnením potrieb 
cyklistickej dopravy 
 
V rámci navrhovanej siete cyklistických trás na území mesta Prešov sú využité viaceré formy vedenia 
cyklistických komunikácií. 
 
Cestička pre cyklistov - samostatná komunikácia určená pre pohyb cyklistov, skladá sa najmenej z 
dvojpruhového cyklistického pásu a deliacich pruhov oddeľujúcich obidva smery od seba alebo od 
ostatnej premávky (pešie prúdy alebo premávka motorových vozidiel) 
 
Spoločná komunikácia chodcov a cyklistov – cestička pre chodcov a cyklistov bez oddelenia 
vyhradenými pruhmi. Zdieľaná komunikácia v priestoroch s nižšou intenzitou pohybu chodcov. Nutná 
je dostatočná šírka chodníka, prípadne jeho rozšírenie. 
 
Cyklistický pruh - časť pridruženého dopravného priestoru vyhradená pre cyklistickú dopravu, šírky 
min 1,2 m, s bezpečnostným pásom šírky 0,30 m (popri pozdĺžnom parkovaní) alebo šírky 0,55 (popri 
kolmom parkovaní), vodorovným značením oddelená od hlavného dopravného priestoru (pre 
motorovú dopravu) 
 
Viacúčelové pruhy - pre cyklistickú dopravu prerušovanou čiarou vyhradená časť jazdného pruhu 
šírky min. 1,20 m, ktorý môžu používať aj autobusy a nákladné automobily (šírka pruhu pre automobily 
sa zníži na 2,30 m) s bezpečnostným pásom šírky 0,30 m (popri pozdĺžnom parkovaní) alebo šírky 
0,55 (popri kolmom parkovaní) 
 
Jednosmerná komunikácia s obojsmerným pohybom cyklistov - V smere jednosmernej 
komunikácie ide cyklista v zmiešanej doprave s mot. dopravou (šírka jazdného pruhu je 3,0 m (min. 
2,5 m), v protismere je umožnené ísť cyklistovi v jednosmernom pruhu šírky 1,25 m s bezpečnostným 
pásom šírky 0,25 m (popri pozdĺžnom parkovaní) alebo šírky 0,55 (popri kolmom parkovaní). 
 
Jazda na bicykli v spoločnom dopravnom priestore s motorovou dopravou - cyklista sa pohybuje 
v spoločnom dopr. priestore spolu s ostatnými druhmi dopravy. Na pohyb cyklistov môže pri cestách 
s vyššou intenzitou mot. dopravy upozorňovať vodorovná dopr. značka Koridor pre cyklistov (V8c). 
 
Pešia zóna - verejné mestské priestranstvo (ulica alebo námestie) na ktorom je čiastočne alebo úplne 
vylúčená, obmedzená alebo zakázaná doprava a povolený je len pohyb chodcov, prípadne cyklistov. 
 
Rekreačná cyklotrasa na nespevnenej komunikácii – rekreačná cyklistická trasa vedená po 
nespevnenej komunikácii mimo zastavaného priestoru. Trasa je upravená pre pohyb bicyklov (úprava 
povrchu po narušení ťažbou alebo eróziou) a je situovaná v koridore vedenom súbežne s lesnými 
účelovými komunikáciami (prípadne je vedená samostatne). 
 
Dôležitou súčasťou (najmä vzhľadom na danosti územia mesta) je rekonštrukcia mostov (rozšírenie 
chodníkov, prípadne vybudovanie samostatných lávok pre cyklistov) ako aj križovaní s hlavnými 
motorovými komunikáciami (cesty I. triedy) a železnicou (úrovňové kríženia, podjazdy). 
 
Možný spôsob integrácie a segregácie automobilovej, pešej a cyklistickej dopravy v závislosti na 
intenzite dopravy a rýchlosti  vozidiel na motorových komunikáciách. (Zdroj: Michael Meschik, BOKU Wien): 
 
Intenzita dopravy 
(vozidlá/deň) 

Rýchlosť pohybu 
mot. vozdiel 

Typ cyklistickej komunikácie 

0 - 15 000 0-30 Zdieľané komunikácie alebo viacúčelové pruhy 
15 000 – 20 000 30-80 Zdieľané komunikácie, viacúčelové (cyklistické) pruhy, cestičky pre 

cyklistov 
18 000 – 22 000 70-90 Cyklistické pruhy, cestičky pre cyklistov 
nad 22 000 nad 80 Samostatné cestičky pre cyklistov 
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Prehľad existujúcich a navrhovaných cyklotrás podľa typu použitej cyklistickej komunikácie 
 
 
 Existujúce Navrhované Navrhované 

(po vylúčení tranzitnej 
dopravy a dobudovaní 

plánovanej cestnej infr.) 

Spolu Prepojenia 
vedené mimo 
katastra mesta 

Cestička pre cyklistov 
 11 162 27 872 5 110 44 144 6 550 

Cyklistický pruh na  
motorovej komunikácii 1 881 20 720 1 600 24 201 2 000 

Spoločný priestor 
s motorovou  dopravou 0 22 340 0 22 340 2 450 

Spoločná komunikácia 
chodcov a cyklistov 1 350 1 920 0 3 270 0 

Jednosmerná kom. s oboj-
smerným pohybom cyklistov 0 2 445 0 2 445 0 

Pešia zóna s možnosťou 
pohybu cyklistov 1 860 0 0 1 860 0 

Rekreačné cyklotrasy na 
nesp. komunikáciách 2 700 18 060 0 20 760 0 

      

Spolu 18 953 93 357 6 710 119 020 11 000 

   

Cyklistické komunikácie spolu 119 020  

Cyklistické komunikácie spolu (vrátane prepojení mimo katastra mesta) 130 020  

 
Dĺžky v tabuľke sú uvádzané v metroch 
 
Generel cyklistickej dopravy (výsledný návrh zahŕňajúci existujúce aj navrhované trasy) navrhuje na 
území mesta cca 119km cyklistických komunikácií (ďalších 11 km je tvorených prepojeniami týchto 
trás vedených cez katastre susediacich obcí – Ľubotice, Teriakovce). Rozdiel medzi dĺžkou 
existujúcich cyklistických komunikácií uvedených v bode 3.2 generelu predstavuje zmena cyklistickej 
komunikácie na Kúpeľnej ulici – návrh samostatnej cestičky pre cyklistov namiesto súčasnej spoločnej 
cestičky pre chodcov a cyklistov. 
 
Najväčší podiel medzi navrhovanými typmi cyklistických komunikácií majú samostatné cestičky pre 
cyklistov (44,1 km z toho 11,2 je už existujúcich) – 37,1% z celkovej dĺžky. 
Cyklistické pruhy tvoria 20,3% z celkovej dĺžky (24,2 km z toho 1,9km je už realizovaných). 
Cyklistické trasy vedené v spoločnom dopravnom priestore s motorovou dopravou predstavujú 18,8% 
z celkovej dĺžky (22,3 km). 
Menšie podiely majú ostatné typy cyklistických komunikácií – spoločná komunikácia pre chodcov 
a cyklistov 2,7% z celkovej dĺžky (3,3 km), jednosmerné komunikácie s obojsmerným pohybom 
cyklistov 2,1% z celkovej dĺžky (2,5km).  
Pešie zóny s možnosťou vjazdu cyklistov (centrum mesta) majú dĺžku 1,9km (1,6% z celkovej dĺžky). 
 
Na nespevnených komunikáciách v okolí zastavaného územia mesta je vedených 20,8km – 17,4% 
z celkovej dĺžky navrhovaných cyklistických komunikácií (rekreačné cyklistické trasy) - jedná sa o novo 
navrhované komunikácie určené pre pohyb cyklistov vedené samostatne alebo v súbehu s lesnými 
účelovými komunikáciami. 
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3.4. Návrh systému cyklotrás na existujúcich komunikáciách 
 
 
Finančne ako aj priestorovo menej náročnou alternatívou je vedenie cyklistických trás po existujúcich 
komunikáciách. Sieť takýchto komunikácií však predstavuje iba doplnok ku hlavnej kostre systému 
cyklistických trás – poskytuje však flexibilnejšie a rýchlejšie možnosti presunu, prípadne začlenenie 
cyklistov do stiesnených priestorov, kde je výstavba samostatnej cestičky pre cyklistov nemožná. 
 
V rámci návrhu Generelu cyklistickej dopravy boli použité nasledovné typy cyklistických komunikácií 
vedených po existujúcich komunikáciách: 
 
Cyklistický pruh - časť pridruženého dopravného priestoru vyhradená pre cyklistickú dopravu, šírky 
min 1,2 m, s bezpečnostným pásom šírky 0,30 m (popri pozdĺžnom parkovaní) alebo šírky 0,55 (popri 
kolmom parkovaní), vodorovným značením oddelená od hlavného dopravného priestoru (pre 
motorovú dopravu).  
 
Cyklistické pruhy sú využívané v priestoroch kde šírkové usporiadanie neumožňuje výstavbu 
samostatnej cestičky pre cyklistov, prípadne kde je to vzhľadom na predpokladanú nižšiu intenzitu 
dopravy (vrátane cyklistickej) finančne výhodnejšie. 
 
Spoločná komunikácia chodcov a cyklistov – cestička pre chodcov a cyklistov bez oddelenia 
vyhradenými pruhmi. Zdieľaná komunikácia v priestoroch s nižšou intenzitou pohybu chodcov. Nutná 
je dostatočná šírka chodníka, prípadne jeho rozšírenie. 
 
Návrh predpokladá využitie tohto typu komunikácie len v prípadoch kde to neumožňujú šírkové 
pomery v území. Jedná sa zväčša o dočasné úseky hlavných cyklistických tratí, kde bude po vylúčení 
tranzitnej dopravy cyklistická doprava presmerovaná na samostatnú cestičku pre cyklistov, prípadne 
do cyklistického pruhu na motorovej komunikácii alebo o menej frekventované časti miestnych 
cyklistických trás (chodníky na sídliskách). 
 
Jednosmerná komunikácia s obojsmerným pohybom cyklistov - V smere jednosmernej 
komunikácie ide cyklista v zmiešanej doprave s motorovou dopravou (šírka jazdného pruhu je 3,0 m 
(min. 2,5 m), v protismere je umožnené ísť cyklistovi v jednosmernom pruhu šírky 1,25 m s 
bezpečnostným pásom šírky 0,25 m (popri pozdĺžnom parkovaní) alebo šírky 0,55 (popri kolmom 
parkovaní). 
 
Najvyšší podiel navrhovaným jednosmerných komunikácií s obojsmerným pohybom cyklistov je 
v centre mesta – okruh okolo historického jadra po uliciach Slovenská a Jarková. 
 
Jazda na bicykli v spoločnom dopravnom priestore s motorovou dopravou - cyklista sa pohybuje 
v spoločnom dopravnom priestore spolu s ostatnými druhmi dopravy. Na pohyb cyklistov môže pri 
cestách s vyššou intenzitou motorovej dopravy upozorňovať vertikálna dopravná značka Koridor pre 
cyklistov (V8c). 
 
Veľkú časť týchto cyklistických trás tvoria nástupy k značenýmcyklotrasám (mestské časti Šidlovec, Za 
Kalváriou), prípadne samotné úseky rekreačných cyklotrás na úsekoch spevnených komunikácií 
v priestoroch mestských lesov s obmedzením vstupu motorových vozidiel (Kvašná voda, Borkút). 
 
Pešia zóna – existujúce priestory peších zón nachádzajúcich sa v centre mesta Prešov. Vjazd 
a pohyb cyklistov na peších zónach je v plnom rozsahu povolený (za predpokladu rešpektovania 
pohybu a prednosti chodcov v predmetnom území) 
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Prehľad existujúcich a navrhovaných cyklotrás na existujúcich komunikáciách 
 
 
 Existujúce Navrhované Navrhované 

(po vylúčení tranzitnej 
dopravy a dobudovaní 

plánovanej cestnej infr.) 

Spolu Prepojenia 
vedené mimo 
katastra mesta 

Cyklistický pruh na  
motorovej komunikácii 1 881 20 720 1 600 24 201 2 000 

Spoločný priestor 
s motorovou  dopravou 0 22 340 0 22 340 2 450 

Spoločná komunikácia 
chodcov a cyklistov 1 350 1 920 0 3 270 0 

Jednosmerná kom. s oboj-
smerným pohybom cyklistov 0 2 445 0 2 445 0 

Pešia zóna s možnosťou 
pohybu cyklistov 1 860 0 0 1 860 0 

      

Spolu 5 091 47 425 1 600 54 116 4 450 

      

Cyklistické komunikácie spolu 54 116  

Cyklistické komunikácie spolu (vrátane prepojení mimo katastra mesta) 58 566  

   
 
Dĺžky v tabuľke sú uvádzané v metroch 
 
Návrh počíta s vybudovaním 54,1km cyklistických trás na existujúcich komunikáciách (peších ako aj 
motorových) s prepojením cez katastre susediacich obcí v dĺžke 4,45km. 
 
Najvýraznejší podiel na tejto dĺžke majú cyklistické pruhy na motorových komunikáciách (44,7% 
z celkovej dĺžky – 24,2km) a cyklotrasy vedené v spoločnom priestore s motorovou dopravou (41,3% 
z celkovej dĺžky - 22,3km). 
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3.5. Návrh systému cyklotrás mimo hlavného dopravného priestoru – samostatných 
cyklistických cestičiek, v prípade rekreačných trás v prírodnom prostredí popri riekach, 
lesných cestách a poľných cestách 
 
 
Koncepcia návrhu cyklotrás vedených mimo hlavného dopravného priestoru vychádza z jednej zo 
základných priorít – návrhu základnej kostry cyklistických komunikácií umožňujúcich bezpečný 
a pohodlný presun medzi jednotlivými časťami mesta.  
Do tejto kostry sú začlenené už existujúce cestičky pre cyklistov (Sídlisko III a trasa popri toku rieky 
Torysa, Sídlisko Sekčov a napojenie smerom do centra mesta). Jednotlivé časti cyklistických 
komunikácií sú prepojené tak aby vznikol základný cyklistický okruh s minimálnym kontaktom 
s motorovou dopravou.  
 
Základný cyklistický okruh tvorí sústava cestičiek pre cyklistov vedených mimo hlavného 
dopravného priestoru. Je vedený tak aby prepájal najväčšie obytné súbory v meste (Sídlisko III, 
Sídlisko Sekčov) a poskytol možnosť jednoduchej a rýchlej dopravy okolo centra mesta. Svojou trasou 
kopíruje toky riek pretínajúcich územie mesta – v západnej časti je vedený po existujúcich 
cyklistických komunikáciách v súbehu s riekou Torysa a pokračuje smerom na východ 
novonavrhovanými komunikáciami popri toku rieky Sekčov. Okruh je v severnej časti uzatvorený 
prepojením vedeným súbežne s plánovanou komunikáciou – preložkou cesty I./68 (úsek Šidlovec – 
Kúty). 
 
Tento okruh je následne napojený taktiež samostatnými cestičkami pre cyklistov do dôležitých 
obytných súborov ako aj priestorov s vyššou koncentráciou občianskej vybavenosti.  
 
Cieľom je dosiahnuť čo najucelenejšiu sieť bezpečných a pohodlných cyklistických komunikácií, ktoré 
budú okrem hlavnej funkcie - dopravnej plniť aj funkciu rekreačnú a tak prilákajú k cyklistike 
a možnosti využitia bicykla ako dopravného prostriedku aj viac nových záujemcov. 
 
Základný cyklistický okruh a jeho následné vypojenia sú vedené tak aby umožňovali bezpečný nástup 
ku značeným cykloturistickým trasám na území mesta. Po úseku vedúcom popri toku rieky Torysa (od 
obce Haniska do mesta Veľký Šariš) je taktiež plánovaná trasa diaľkovej medzinárodnej cyklotrasy 
EUROVELO 11. 
 
Rekreačné cyklotrasy prepájajú intravilán mesta s rekreačnými plochami ako aj cykloturistickými 
trasami v okolí. Rekreačné využitie bicykla predstavuje v súčasnosti dominantnú funkciu využitia 
bicykla na území mesta. Ako rekreačné slúžia aj existujúce cyklistické komunikácie (najmä súvislý 
cyklistický ťah od ulice Jána Pavla II. do Veľkého Šariša) – dôležité je však priaznivé počasie. 
 
 
Prehľad dĺžok komunikácií využitých v rámci návrhu systému cyklotrás mimo hlavného 
dopravného priestoru 
 
Celková dĺžka navrhovaných samostatných cestičiek pre cyklistov: 44,144km ( z toho je 11,16km už 
v súčasnosti realizovaných). 5,11km bude možné vybudovať až po realizácii obchvatov mesta a inej 
plánovanej cestnej infraštruktúry a následnom poklese intenzity tranzitnej doprav na území mesta. 
 
Celková dĺžka navrhovaného základného cyklistického okruhu: 13,89 km. 
 
Celková dĺžka rekreačných cyklistických trás: 36,65km. Sčasti využívajú už existujúce úseky 
cykloturistických tratí, no pre využitie širšou verejnosťou je nutné zlepšiť dopravné značenie týchto 
trás a sprejazdniť niektoré nebezpečné úseky (časti komunikácií narušené pri ťažbe dreva alebo erózii 
atď.) 
 
Celková dĺžka značených cykloturistických trás na území mesta: 32km ( z toho 12,2 značených na 
komunikáciách so spevneným povrchom a 19,8km na cestách s povrchom nespevneným). 
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3.6. Návrh významných prepojení pre cyklistickú dopravu  - súčasné i plánované potrebné 
prepojenia cyklistických trás podľa vymedzenia funkčných plôch územného plánu.  
 
 
Návrh významných prepojení zahŕňa podstatnú časť základnej kostry cyklistických komunikácií (časti 
plánovaného základného cyklistického okruhu a jeho najdôležitejších vypojení smerujúcich 
k zdrojovým a cieľovým bodom cyklistickej dopravy, ktoré je možné zrealizovať už v súčasnosti). 
Návrh vychádza z už existujúcich cestičiek pre cyklistov, ktorú dopĺňa tak, aby sa vytvorila sieť 
vzájomne prepojených trás poskytujúcich prístup k väčšine obytných súborov a občianskej ako aj 
dopravnej vybavenosti v meste. 
Ak je to priestorovo možné, návrh počíta s vedením hlavných dopravných trás po samostatných 
cestičkách pre cyklistov (podobne ako sú realizované hlavné cyklistické komunikácie v meste 
v súčasnosti), v sťažených podmienkach sú niektoré úseky vedené aj v cyklistických pásoch v 
spoločnom dopravnom priestore s motorovou dopravou (na úsekoch so zníženou rýchlosťou pohybu 
vozidiel, prípadne s nízkou intenzitou dopravy), prípadne na spoločných komunikáciách s chodcami 
(len na miestach s nízkou intenzitou pohybu chodcov). 
Časť exponovaných trás je vedená obchádzkou po menej frekventovaných komunikáciách – po 
vybudovaní obchvatov mesta a poklesu intenzity tranzitnej dopravy bude možné vybudovať aj trasu 
vedenú súbežne s priamou komunikáciou (Levočská ulica, Škultétyho). 
 
Trasa H1 ((Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska)) predstavuje hlavnú komunikačnú kostru 
pre cyklistov v smere sever - juh. Vedie pozdĺž toku rieky Torysa po jej pravom brehu. Okrem 
prepojenia obytných súborov a občianskej vybavenosti v územiach cez ktoré priamo prebieha 
(Sídliská II a III, vysokoškolský a športový areál), spája mesto Prešov so susediacim mestom Veľký 
Šariš a obcou Haniska. 
Táto cyklistická trasa zároveň slúži aj ako koridor pre cyklistickú komunikáciu – diaľkovú 
medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 11 ako aj pre cykloturistickú trasu „Okolo Torysy“ 
 
Na danej trase sú už v súčasnosti realizované komunikácie pre cyklistov v úseku od mesta Veľký 
Šariš až po ulicu Jána Pavla II. (parkovisko pri športovej hale). 
 
Trasa H2 (Haniska – Širpo) predstavuje hlavnú komunikačnú kostru pre cyklistov v smere sever – juh 
vo východnej časti mesta. Spája sídliská Sekčov a Šváby ako aj mestské časti Nižná Šebastová 
a Solivar s okolitými obcami Haniska (južný začiatok trasy) a Ľubotice. Trasa končí v priemyselnom 
areáli vo štvrti Širpo. Trasa je vedená centrom sídlisk Sekčov a Šváby po samostatných cyklistických 
komunikáciách, v mestskej časti Nižná Šebastová prevažne po existujúcich automobilových 
komunikáciách s nižšou intenzitou dopravy. 
Na danej trase sú už v súčasnosti realizované komunikácie pre cyklistov v úseku prechádzajúcom 
sídliskom Sekčov a mestskou časťou Solivar (úsek Solivarská – Vihorlatská). 
 
Trasa H3 (Vydumanec – Pod Wilec hôrkou) prepája trasy H1 a H2 v smere západ – východ 
a súčasne tvorí aj prístupovú komunikáciu k rekreačným oblastiam (v časti Vydumanec ako 
východisko k cestám do rekreačných zón Kvašná voda a Cemjata, a pri ukončení na ulici pod Wilec 
hôrkou sa napája na trasu vedenú do rekreačnej oblasti Borkut). Okrem dopravnej funkcie má 
rekreačný charakter aj samotná trasa – hlavne časť vedená po pravom brehu rieky Sekčov. 
 
Trasa H4 (Sídlisko III – Solivar) tvorí spojnicu medzi najväčšími obytnými súbormi v meste Prešov ako 
aj ich prepojenie s absolútnym centrom mesta – Hlavnou ulicou a hlavným uzlom verejnej dopravy 
v meste – autobusovou a železničnou stanicou. Trasa začína v strednej časti Sídliska III odkiaľ 
prechádza smerom k centru mesta. Sleduje trasy bývalého mlynského náhonu a neskôr prechádza 
celou Hlavnou ulicou s pokračovaním na Masarykovu. Od autobusovej stanice vedie smerom ku 
križovatke v mestskej časti Solivar, kde križuje trasu H2 s napojením na sídliská Sekčov a Šváby. 
Trasa končí pri objekte ZŠ Lesnícka – na mieste kde začína cykloturistická trasa 018 vedúca do 
Slanských vrchov. 
Na danej trase sú v súčasnosti realizované cyklistické komunikácie vo forme jazdných pruhov 
vyznačených na chodníku na Masarykovej ulici a na vozovke na ulici Hlavnej. Časť z nich 
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(Masarykova ul.) sa však ukázala ako nevyhovujúca a mala by byť nahradená súbežne vedúcimi 
pruhmi vyznačenými na komunikácii (šírkové pomery v území nedovoľujú výstavbu samostatnej 
cestičky pre cyklistov). 
Trasa H5 (Pod Kalváriou – Hlavná) plní úlohu krátkeho prepojenia medzi trasami H1 a H4 v úseku 
spod Kalvárie až po Hlavnú ulicu. Prepája obľúbené výletné miesto, vysokoškolský areál a centrum 
mesta – Hlavnú ulicu. 
 
Na trase je už v súčasnosti vybudovaná cestička pre cyklistov vedúca v úseku zrekonštruovaného 
priestoru pri ZŠ Kúpeľná. Zrealizovaná je aj časť vedúca po existujúcej komunikácii (Weberova ulica) 
vo vyhradených jazdných pruhoch a trasa vedúca po existujúcich chodníkoch v spoločnom priestore 
s chodcami (Kúpeľná – most cez rieku Torysa pri zimnom štadióne). 
 
Trasa H6 (Jána Pavla II. – Sekčovská) je spojnicou severo - južných cyklistických trás H1, H2, H3 
a H4. Spája centrálnu časť Sídliska Sekčov (s napojením ďalej v smere na mestské časti Solivar 
a Šalgovík, prípadne s pokračovaním do obce Teriakovce) s centrom mesta (kríženie s trasou H4 na 
Masarykovej ulici), priemyselnou zónou na Budovateľskej ulici a vysokoškolským areálom ako aj 
rekreačným úsekom trasy H1 v smere do obce Haniska. 
 
Trasa zahŕňa už realizovanú cestičku pre cyklistov vedúcu zo Sídliska Sekčov po oboch stranách 
mestskej obslužnej komunikácie (v súčasnosti cesta III. Triedy, preklasifikovaná na cestu I. triedy) na 
Rusínskej ulici. Pokračuje popri navrhovanej komunikácii na Kuzmányho (projektová dokumentácia na 
výstavbu tekto komunikácie je v súčasnosti v príprave) a po obchádzkovej trase vedie až k napojeniu 
na existujúcu cestičku pre cyklistov pri športovej hale. 
 
Prehľad hlavných dopravných cyklistických trás – významných prepojení na území mesta 
Prešov 
 
Trasa Existujúce úseky Navrhované úseky Spolu 

H1 Sídlisko III sever - Borkut 5 802 3 513 9 315 

H2 Haniska – Širpo 2 551 4 445 6 996 

H3 Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 131 9 224 9 355 

H4 Sídlisko III – Solivar 603 5 293 5 896 

H5 Pod Kalváriou – Hlavná 107 1 040 1 147 

H6 Jána Pavla II. – Sekčovská 1 314 1 257 2 571 

    

Spolu 10 508 24 772 35 280 

 
Dĺžky v tabuľke sú uvádzané v metroch 
 
Hlavné trasy vedúce územím mesta Prešov majú spolu 35,28km (z toho je v súčasnosti realizovaných 
10,5km v podobe cestičiek pre cyklistov alebo cyklistických pruhov na motorových komunikáciách). 
Prepojenia vedúce územím katastrov susedných obcí majú 1,6km už realizovaných trás (cestička pre 
cyklistov vedúca do mesta Veľký Šariš) a 2,7km navrhovaných úsekov (trasa do centra obce Haniska 
a prechod katastrálnym územím obce Ľubotice prepájajúci Sídlisko Sekčov a miestnu časť Nižná 
Šebastová). 
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3.7. Návrh provizórnych riešení, ktoré nepredpokladajú významné stavebné činnosti (napríklad 
prekládky sietí, posuny obrubníkov a podobne) a ktoré môžu dočasne nahradiť opatrenia pre 
cyklistickú infraštruktúru navrhnuté v Genereli 
 
 
Návrh predkladá jednoduché riešenia vo forme vedenia cyklistických trás po existujúcich 
komunikáciách, ktoré sú v správe mesta. Časť z nich vychádza z už existujúcej dokumentácie - Návrh 
nízkorozpočtových opatrení na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste.  
 
Trasy vyznačujúce sa predpokladanou nižšou intenzitou pohybu cyklistov, prípadne slúžiace len ako 
obslužné v mieste dôležitých dopravných cieľov (centrum mesta). Sú vedené po existujúcich 
komunikáciách – spoločný priestor s chodcami (chodníky ako aj pešie zóny v centre mesta), prípadne 
motorovými vozidlami (cesty s nízkou intenzitou pohybu vozidiel).  
 
Trasy vedené po motorových komunikáciách budú značené vodorovnou dopravnou značkou V8c 
Koridor pre cyklistov upozorňujúcou vodičov na pohyb cyklistov v dopravnom priestore. 
 
V prípade ciest v okolí Hlavnej ulice (Jarková, Slovenská ulica) je cyklistická doprava vedená po 
jednosmernej komunikácii s obojsmerným pohybom cyklistov. 
 
 
Prehľad provizórnych opatrení 
 
Typ opatrenia Dĺžka (v metroch) 

Komunikácie navrhnuté v rámci projektu 
Nízkonákladových opatrení 6 420 

Cyklistický pruh 
na motorovej komunikácii 2 560 

Zdieľaný spoločný dopravný priestor s 
motorovou dopravou (značka V8c Koridor pre cyklistov) 2 780 

Spoločná komunikácia  
chodcov a cyklistov 2 260 

Jednosmerná komunikácia  s obojsmerným pohybom 
cyklistov 1 790 

Spolu 15 810 

 
 
Realizáciou týchto opatrení je možné predĺžiť existujúcu sieť cyklistických komunikácií na území 
mesta Prešov o 15,8km – jedná sa v prevažnej miere o riešenie existujúcich problémových miest, 
prepojenie už realizovaných úsekov cyklistických komunikácií a rozšírenie pohybu cyklistov v centre 
mesta. 
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Riešenie kolíznych a problémových bodov 
 
Kolízne body 
 
K1 - existujúca cyklistická komunikácia na sídlisku Sekčov je mnohonásobne prerušená silnými 
dopravnými vypojeniami z ulice Armádneho gen. Svobodu 
 
Realizácia priechodov pre cyklistov na krížení s motorovou komunikáciou (vodorovná dopravná 
značka V7 Priechod pre cyklistov prípadne V7a Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre 
chodcov). Upozornenie vodičov na možnosť pohybu cyklistov (dopravná značka A16 – Pozor cyklisti) 
 
K2 - zlé riešenie cyklistickej komunikácie na spoločnom telese chodníka pre peších na Masarykovej a 
Weberovej ulici 
 
V rámci projektu Nízkonákladových opatrení na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry sa predpokladá 
preloženie časti cyklistickej komunikácie v úseku medzi ulicou Partizánska a Námestím mieru na 
motorovú komunikáciu a jej vedenie v cyklistických pruhoch. 
 
K3 – K6 - chýbajúce prechody pre cyklistov na cestičke pre cyklistov popri toku rieky Torysa 
 
Realizácia priechodov pre cyklistov na krížení s motorovou komunikáciou (vodorovná dopravná 
značka V7 Priechod pre cyklistov prípadne V7a Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre 
chodcov). Upozornenie vodičov na možnosť pohybu cyklistov (dopravná značka A16 – Pozor cyklisti) 
Priechod na Mukačevskej ulici (K4) je spracovaný v rámci projektu Nízkonákladových opatrení na 
zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. 
 
Problémové body 
 
P1 - chýbajú odstavné miesta v nadväznosti na stanice železničnej dopravy a  medzimestskej 
autobusovej dopravy 
 
Generel predkladá návrh na vybudovanie krátkodobých aj dlhodobých parkovacích miest pre cyklistov 
v okolí, prípadne priestoroch Železničnej a Autobusovej stanice. Nutná je súčinnosť mesta 
a dotknutých organizácií. 
 
P2 - križovatka na Námestí Legionárov a Masarykovej ulici – chýbajúce priechody pre cyklistov 
 
Riešenie spomenutých križovatiek je spracované v rámci projektu Nízkonákladových opatrení na 
zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. Dopĺňajú sa priechody pre cyklistov ako aj predradený Priestor pre 
cyklistov. 
 
P3 - nevhodné riešenie križovatky Levočská – Obrancov mieru 
 
Dotknutá križovatka je v súčasnosti navrhnutá na rekonštrukciu. Projektovú dokumentáciu spracúva 
Slovenská správa ciest. 
 
P4 - chýbajúci chodník pre peších na ulici Matice Slovenskej 
 
Riešením je dobudovanie chodníka pre peších, nakoľko v blízkosti cestičky pre cyklistov pribudla 
v posledných rokoch ďalšia infraštruktúra vyžadujúca peší prístup – detské ihrisko, prípadne lekárske 
ambulancie (vo výstavbe). 
 
P5 – P8 - preťažené križovatky zahltené tranzitnou dopravou 
 
Riešením je komplexné vybudovanie obchvatov mesta a zníženie podielu tranzitnej dopravy. 
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3.8. Návrh konceptu siete cyklistických trás a sprievodnej infraštruktúry 
 
Generel cyklistickej dopravy v meste Prešov - zhrnutie 
 
Návrh generelu cyklistickej dopravy v meste Prešov vychádza z už realizovanej siete cyklistických 
komunikácií ako aj z koncepcie, určenej v územnoplánovacej dokumentácii – Územnom pláne mesta 
Prešov. Cieľom je vytvoriť hlavnú komunikačnú sieť, ktorá bude spĺňať požiadavky cyklistov 
bývajúcich alebo prechádzajúcich územím mesta (požiadavky na bezpečnosť, dopravnú obslužnosť 
územia a dostupnosť dopravných a rekreačných cieľov, pohodlie, priamosť a atraktívnosť prostredia). 
 
Trasy v návrhu sú rozdelené do štvorstupňového systému podľa funkčných kategórií: 
 
Hlavné mestské cyklistické trasy (dopravné) 
 
Jedná sa o hlavnú kostru cyklistických komunikácií. Návrh vychádza z už existujúcich cestičiek pre 
cyklistov, ktorú dopĺňa tak, aby sa vytvorila sieť vzájomne prepojených trás poskytujúcich prístup 
k väčšine obytných súborov a občianskej ako aj dopravnej vybavenosti v meste. 
V rámci Generelu cyklistickej dopravy je navrhnutých 41,78km hlavných cyklistických trás ( z toho je 
12km už v súčasnosti zrealizovaných) 
 
Doplnkové mestské cyklistické trasy 
 
Doplnkové trasy dopĺňajú hlavnú cyklistickú sieť o prepojenia vedúce do menej exponovaných častí 
mesta, prípadne skracujúc trasu medzi hlavnými cyklistickými trasami. Sú vedené v prevažnej miere 
po existujúcich komunikáciách. 
V rámci Generelu cyklistickej dopravy je navrhnutých 32,7km doplnkových cyklistických trás ( z toho je 
3,2km už v súčasnosti zrealizovaných) 
 
Miestne cyklistické trasy 
 
Trasy vyznačujúce sa predpokladanou nižšou intenzitou pohybu cyklistov, prípadne slúžiace len ako 
obslužné v mieste dôležitých dopravných cieľov (centrum mesta). Sú vedené po existujúcich 
komunikáciách. 
V rámci Generelu cyklistickej dopravy je navrhnutých 7,9km miestnych cyklistických trás ( z toho sú 
2km už v súčasnosti zrealizovaných) 
 
Rekreačné cyklistické trasy 
 
Jedná sa o trasy určené na rekreačnú cyklistiku. Prepájajú intravilán mesta Prešov s rekreačnými 
lokalitami a blízkymi obcami v okolí mesta. 
V rámci Generelu cyklistickej dopravy je navrhnutých 36,7km rekreačných cyklistických trás. Sčasti 
využívajú aj trasy existujúcich cykloturistických tratí, no pre využitie širšou verejnosťou je nutné zlepšiť 
dopravné značenie týchto trás a sprejazdniť niektoré nebezpečné úseky (časti komunikácií narušené 
pri ťažbe dreva alebo erózii atď.) – v návrhu sa jedná o novonavrhované komunikácie určené pre 
pohyb cyklistov vedené samostatne alebo v súbehu s lesnými účelovými komunikáciami 
 
Podľa použitého typu cyklistickej komunikácie môžeme cyklistické trasy uvedené v návrhu rozdeliť 
nasledovne: 
 
Najväčší podiel medzi navrhovanými typmi cyklistických komunikácií majú samostatné cestičky pre 
cyklistov (44,1 km z toho 11,2 je už existujúcich) – 37,1% z celkovej dĺžky. 
 
Cyklistické pruhy tvoria 20,3% z celkovej dĺžky (24,2 km z toho 1,9km je už realizovaných). 
 
Cyklistické trasy vedené v spoločnom dopravnom priestore s motorovou dopravou predstavujú 
18,8% z celkovej dĺžky (22,3 km). 
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Menšie podiely majú ostatné typy cyklistických komunikácií – spoločná komunikácia pre chodcov 
a cyklistov 2,7% z celkovej dĺžky (3,3 km), jednosmerné komunikácie s obojsmerným pohybom 
cyklistov 2,1% z celkovej dĺžky (2,5km).  
 
Pešie zóny s možnosťou vjazdu cyklistov (centrum mesta) majú dĺžku 1,9km (1,6% z celkovej dĺžky). 
 
Na nespevnených komunikáciách v okolí zastavaného územia mesta je vedených 20,8km – 17,4% 
z celkovej dĺžky navrhovaných cyklistických komunikácií. 
 
Sprievodná infraštruktúra 
 
Parkoviská a stojany pre bicykle 
 
Stojany pre bicykle predstavujú statické prvky cyklodopravy, ktorých hlavným účelom je bezpečné 
odloženie bicykla jeho vlastníkom na dobu, počas ktorej nie je využívaný na aktívnu jazdu. 
V návrhu je zahrnutá sieť cyklostojanov umiestnených v exponovaných lokalitách mesta Prešov. 
Jedná sa o miesta, kde sa predpokladá zvýšená potreba ukladania bicyklov a kde to umožňujú 
priestorové možnosti, prípadne je stojisko umiestnené na mieste snímanom kamerovým systémom 
Mestskej polície. Návrh predpokladá inštaláciu parkovacích stojanov na krátkodobé parkovanie, ako aj 
lokality kde je vhodné vyčleniť priestory na dlhodobé parkovanie bicyklov. 
 
Navrhovaný počet parkovacích miest nemusí byť nutne koncentrovaný na jednom mieste, žiadúce je 
rozmiestnenie siete stojísk s 5-10 parkovacími miestami na viac miest v rámci danej lokality. Ako 
vhodné priestory sú napríklad nevyužiteľné časti parkovísk pre motorové vozidlá, prípadne časti 
spevnených plôch pre peších. 
 
Vhodné stojany pre parkovanie bicyklov musia umožňovať uzamknutie celého rámu bicykla, preto 
musia spĺňať výškové parametre (vrchná tyč vo výške minimálne 70cm). Zároveň musí byť kostra 
stojanu vhodná na uzamknutie cez pevné zámky typu U. Z bezpečnostných dôvodov sú nevhodné 
stojany umožňujúce uzamknutie iba kolesa, ktoré navyše často spôsobujú deformáciu osi kolesa 
(„osmičku“). Tieto stojany je prípustné použiť len výnimočne, napríklad v prípade stiesnených 
priestorových pomerov, za podmienky, že sú umiestnené v bezpečnej zóne (priamy dohľad strážnej 
služby, kamerový dohľad, priestor s obmedzeným vstupom). Pri dlhodobom parkovaní musia byť 
odparkované bicykle dostatočne chránené pred krádežou ako aj pred vplyvmi počasia. 
 
V rámci Generelu je navrhnutých 560 krátkodobých parkovacích miest pre bicykle a 170 miest 
dlhodobých, v lokalitách kde sa predpokladá potreba uloženia bicykla na dlhší čas (autobusová 
a železničná stanica, priestory Prešovskej univerzity, centrum mesta, Fakultná nemocnica). 
 
V súčasnosti rieši parkovanie bicyklov na území mesta prešov aj „Štúdia statickej cyklistickej dopravy 
v meste Prešov“. Predkladá možnosť osadenia parkovacích prístreškov a boxov na viacerých 
lokalitách (3 parkovacie prístrešky – železničná a autobusová stanica, Jarková ulica pri Mestskom 
úrade, areál Prešovskej univerzity; 6 uzamykateľných parkovacích boxov – 3 na Sídlisku Sekčov a 3 
na Sídlisku III). 
 
Jeden parkovací box zaberie plochu približne 15m2 a je vhodný pre umiestnenie 6 až 12 bicyklov v 
priestore pre každodenné dlhodobé (8 a viac hod.) parkovanie bicyklov. Ide o náhradu miestnosti pre 
bicykle alebo pivnice zvyčajne umiestnenej v suteréne so zložitým prístupom k bicyklu, čo obmedzuje 
užívateľa v každodennom použití bicykla. Užívatelia boxov budú mať vlastný kľúč, ktorým si odomknú 
vstupné posuvné dvere a umiestnia bicykel na svoje miesto a uzamknú k stojanu pre bicykle.  
 
Parkovací prístrešok je tiež určený pre 6 až 12 bicyklov, záber plochy je rovnaký ako pri boxoch, 
približne 15m2. Ide o zabezpečenie každodenného strednodobého parkovania bicyklov  do približne 8 
hod s kvalitným stojanom na bicykel a strieškou ako ochranou pred nepriaznivým počasím. Prístrešok 
umožňuje ľahké každodenné používanie bicykla s ľahkou manipuláciou a možnosťou uzamknutia 
bicykla.  
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Odpočívadlá pe cyklistov 
 
Na území mesta sa nenachádzajú špecializované prevádzky alebo plochy na oddych cyklistov Popri 
existujúcich cyklistických komunikáciách sa však postupne vytvorila sieť zariadení, ktoré sú okrem 
širokej verejnosti dostupné aj cyklistom (blízkosť cyklistického chodníka, odstavné plochy pri vstupe 
atď.). 
 
Cyklistické chodníky sú vedené v súbehu s existujúcimi chodníkmi pre peších a tak využívajú už 
existujúcu drobnú architektúru – lavičky umiestnené pozdĺž týchto komunikácií. 
 
V návrhu predkladáme niekoľko lokalít pri novonavrhovaných cyklistických komunikáciách, kde je 
možná výstavba nových odpočinkových alebo hygienických zariadení pre cyklistov. 
Uvažované lokality sa nachádzajú pri hlavných cyklistických trasách – pri existujúcich (doplnanie 
vybavenia pri trase H1 – Eurovelo 11) ako aj pri navrhovaných – rekreačná časť trasy H3 popri toku 
rieky Sekčov, centrálna časť mestskej časti Nižná Šebastová (v blízkosti cykloturistickej trasy – 
cyklomagistrála Karpatská cyklistická cesta). 
Predpokladané ponúkané služby by mali siahať od základných – WC a občerstvenie až po náročnejšie 
služby a ubytovanie. 
 
Cykloservisy 
 
Cykloservisy predstavujú špecializované miesta, kde je možné využiť služby odbornej kontroly a 
úpravy bicykla resp. odstránenie vzniknutej poruchy. Rovnako tak je možné odkonzultovať optimálne 
nastavenie bicykla pre konkrétneho používateľa. 
 
Na území Prešova sú cykloservisy v prevažnej miere súčasťou služieb ponúkaných v jednotlivých 
predajniach bicyklov a športových potrieb. 
 
Požičovne bicyklov 
 
Požičovne bicyklov vnímame ako prevádzky s poskytovaním služieb prenájmu bicykla na krátkodobé 
či dlhodobé používanie. Jediná funkčná požičovňa bicyklov na rekreačné účely sa nachádza v katastri 
susedného mesta Veľký Šariš. 
 
Vhodné je rozšíriť ponuku služieb pre cyklistov o požičovňu bicyklov – ako vhodný priestor sa javí 
areál železničnej a autobusovej stanice ako hlavný prístupový bod verejnej dopravy na územie mesta. 
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Generel cyklistickej dopravy – etapizácia 
 
Realizácia celého systému cyklotrás je náročná časovo ako aj finančne, je preto vhodné ju rozdeliť do 
viacerých etáp – tak aby už pri prvých krokoch došlo k vylepšeniu celého systému cyklistických 
komunikácií a trasy boli dávané do užívania ako celky, nie izolované úseky v rámci mesta. 
 
 
I. etapa 
 
Ako prvé sú navrhnuté na realizáciu už projektovo pripravené časti cyklistických komunikácií – 
samostatné cestičky pre cyklistov na Sídlisku Šváby (štúdia Prešov – cyklistická cestička na ul. 
Švábskej) a medzi železničnou stanicou a Solivarom (DUR, Chodník a cyklochodník s VO, Solivarská 
ul.), realizácia cyklistických komunikácií na existujúcich komunikáciách spracovaných v rámci projektu 
Nízkonákladových opatrení na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. Realizovaná by mala byť aj 
cyklistická komunikácia na Kuzmányho ulici (v súčasnosti je spracovávaná dokumentácia na stavebné 
povolenie). 
Okrem týchto, v projektovej fáze už pripravených úsekov zahŕňa I. etapa aj prepojenie existujúcich 
úsekov cyklistických komunikácií a ich predĺženie (predĺženie trasy popri rieke Torysa na ulicu Pod 
Wilec hôrkou) a výstavbu časti rekreačnej trasy popri toku rieky Sekčov (južná časť). 
V I. etape by mali byť taktiež realizované opatrenia, ktoré si nevyžadujú vysoké finančné náklady – 
trasy vedené na existujúcich komunikáciách (viď bod 3.7 návrhovej časti generelu) a rekreačné trasy 
na existujúcich spevnených ako aj nespevnených komunikáciách. 
 
Prehľad navrhovaných opatrení v I. etape 
 
Typ cyklistickej komunikácie Dĺžka úseku 
Hlavné cyklistické trasy 11 232 
Doplnkové cyklistické trasy 8 640 
Miestne cyklistické trasy 3 720 
Rekreačné cyklistické trasy 4 000 
Spolu 27 592 
 
Dĺžky v tabuľke sú uvádzané v metroch 

 
 
II. etapa 
 
V rámci druhej etapy by malo pokračovať predlžovanie a prepájanie existujúcich úsekov cyklistických 
komunikácií – realizované by mali byť všetky hlavné trasy (H1-H6) ako aj sieť doplnkových 
a miestnych trás v rámci širšieho centra mesta (propojenie cez Táborisko, cyklistické komunikáciey na 
Sídlisku II a v časti Pod Kalváriou). Súčsťou II. etapy je aj pokračovanie trás v mestskej časti Solivar 
a sídliskách Sekčov a Šváby (s pokračovaním do rekreačnej oblasti Delňa a následne priemyselného 
parku IPZ Záborské). 
Navrhovaná je aj realizácia rekreačných trás v severnej a východnej časti mesta (nástup na trasu 
vedúcu do pohoria Stráže ako aj trasy smerujúce do Slanských vrchov). 
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Prehľad navrhovaných opatrení v II. etape 
 
Typ cyklistickej komunikácie Dĺžka úseku 
Hlavné cyklistické trasy 13 711 
Doplnkové cyklistické trasy 16 890 
Miestne cyklistické trasy 1 650 
Rekreačné cyklistické trasy 5 780 
Spolu 38 031 
 
Dĺžky v tabuľke sú uvádzané v metroch 
 
 
III. etapa 
 
V III. etape sú navrhované na realizáciu úseky cyklistických komunikácií, ktoré vyžadujú výstavbu 
obchvatov mesta a následný pokles tranzitnej dopravy v meste, ako aj výstavbu ostatnej cestnej 
infraštruktúry v meste. Jedná sa hlavne o trasy vedúce po hlavných cestných ťahoch v meste (ulice 
Levočská, Duklianska, Košická, Škultétyho). 
Pokračovať by mala aj výstavba rekreačných tratí (cestička pre cyklistov popri severnom toku rieky 
Sekčov až k napojeniu na kataster obce Fintice, cyklotrasa do Ruskej Novej Vsi). 
 
Prehľad navrhovaných opatrení v III. etape 
 
Typ cyklistickej komunikácie Dĺžka úseku 
Hlavné cyklistické trasy 6 632 
Doplnkové cyklistické trasy 3 960 
Miestne cyklistické trasy 500 
Rekreačné cyklistické trasy 8 320 
Spolu 19 412 
 
Dĺžky v tabuľke sú uvádzané v metroch 
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