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4.1. Výsledný návrh kompletnej siete cyklistických trás a sprievodných opatrení v meste 
Prešov 
 
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). 
 
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 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, 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. 
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Rekreačné cyklistické trasy 
 
Jedná sa o trasy určené na rekreačnú cykloturistiku. 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 poľných a lesných 
komunikáciách. 
 
Výsledný návrh – viď príloha – Výkres č.02 a Výkres č.03 (mierka 1/10 000)  
 
 
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 
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4.2. Návrh stavebno- organizačných opatrení 
 
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). 
 
Komunikačná kostra je rozdelená na 6 samostatných úsekov (H1-H6) ktoré umožňujú rýchly 
a bezpečný presun medzi hlavnými zdrojovými a cieľovými bodmi na území mesta a v jeho okolí. 
 
 
 
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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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 
Opis cyklistickej trasy a súčasného stavu 

Trasa H1 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 Eurovelo 11 ako aj 
cykloturistická trasa „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). 
 
Navrhované sú nové úseky od súčasného ukončenia cestičky pre cyklistov až po vyústenie na parkovisku 
v rekreačnej oblasti Borkut – trasa pokračuje po pravom brehu rieky Torysa, na mieste súčasného zeleného 
pásu. 
 

Dĺžka jednotlivých úsekov (hrubou sú vyznačené navrhované úseky trasy H1) 

 
1-2 Veľký Šariš – hranica katastra 1613m 

2-3 Hranica katastra - Prostějovská 520m 

3-4 Prostějovská - Bajkalská 482m 

4-5 Bajkalská – Mukačevská 1318m 

5-6 Mukačevská - Levočská 1408m 

6-7 Levočská – Požiarnická 833m 

7-8 Požiarnická – Jána Pavla II. 1241m 

8-9 Jána Pavla II. – Pod Wilec hôrkou 1197m 

9-10 Pod Wilec hôrkou - Borkut 2316m 
 
Celková dĺžka trasy H1 – 10 928m (z toho 9315m na katastrálnom území mesta Prešov) 
 
Dĺžka existujúcich komunikácií – 7415m (z toho 5802m na katastrálnom území mesta Prešov) 
 
Dĺžka navrhovaných komunikácií – 3513m 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 1-2 – Veľký Šariš – hranica katastra 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 1613m 

Typ komunikácie Cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenými pásmi pre cyklistov a chodcov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 
 

 

 
 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 2-3 – hranica katastra - Prostějovská 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 520m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 3-4 – Prostějovská - Bajkalská 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 482m 

Typ komunikácie Cestička pre chodcov a cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- preriešenie výjazdu rampou na Bajkalskú ulicu 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Bajkalskej 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 4-5 – Bajkalská - Mukačevská 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 1318m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Mukačevskej 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 5-6 – Mukačevská - Levočská 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 1408m 

Typ komunikácie Cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenými pásmi pre cyklistov a chodcov 
Cestička pre cyklistov (úsek na ulici Matice Slovenskej) 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Mukačevskej 
- premiestnenie lavičiek a odpadkových košov na stranu chodníka pre peších 
- výstavba chodníka na ulici Matice Slovenskej 
- riešenie kríženia cestičky pre cyklistov s prístupovou komunikáciou k rozostavanému objektu ambulancií 
- riešenie kríženia cestičky s cestou I. triedy na ulici Levočskej – možnosť realizácie mimoúrovňového 
kríženia (podchod, nadchod) 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 6-7 – Levočská - Požiarnická 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 833m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- riešenie kríženia cestičky s cestou I. triedy na ulici Levočskej – možnosť realizácie mimoúrovňového 
kríženia (podchod, nadchod) 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Požiarnickej 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 7-8 – Požiarnická – Jána Pavla II. 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 1214m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Požiarnickej a Jána Pavla II. 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 8-9 – Jána Pavla II. – Pod Wilec hôrkou 
Súčasný stav Zelený pás na pravom brehu rieky Torysa 

Dĺžka úseku 1197m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov v súbehu s peším chodníkom 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- osvetlenie, odpadkové koše 
- lavičky 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Jána Pavla II. 
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Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 

Úsek 9-10 – Pod Wilec hôrkou - Borkut 
Súčasný stav Zelený pás na pravom brehu rieky Torysa 

Dĺžka úseku 2316m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov v súbehu s peším chodníkom 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky, odpadkové koše 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Pod Wilec hôrkou 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 
Opis cyklistickej trasy a súčasného stavu 

Trasa H2 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 priemyslenom 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). 
 
Navrhované sú nové úseky od železničnej zastávky v obci Haniska, cez Sídlisko Šváby ako aj úsek vedúci 
katastrálnym územím obce Ľubotice a mestskou časťou Nižná Šebastová. 
 

Dĺžka jednotlivých úsekov (hrubou sú vyznačené navrhované úseky trasy H2) 

 
1-2 Haniska – hranica katastra 250m 

2-3 Hranica katastra – Košická 1570m 

3-4 Košická – Jesenná 242m 

4-5 Jesenná - Švábska 138m 

5-6 Švábska – Solivarská 875m 

6-7 Solivarská – Laca Novomeského 1421m 

7-8 Laca Novomeského – Vihorlatská 1130m 

8-9 Vihorlatská – Strážnická 2440m 

9-10 Strážnická – Vranovská 675m 

10-11 Vranovská - Strojnícka 945m 
 
Celková dĺžka trasy H2 – 9686m (z toho 6996m na katastrálnom území mesta Prešov) 
 
Dĺžka existujúcich komunikácií – 2551m 
 
Dĺžka navrhovaných komunikácií – 7135m (z toho 4695m na katastrálnom území mesta Prešov)  
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 1-2 – Haniska – hranica katastra 
Súčasný stav Zelený pás medzi cestou I./68 a železnicou Prešov-Košice 

Dĺžka úseku 250m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 2-3 –hranica katastra - Košická 
Súčasný stav Zelený pás medzi cestou I./68 a železnicou Prešov-Košice 

Dĺžka úseku 1570m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- výstavba premostenia vodného toku – riečky Delňa (lávka pre cyklistov) 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 3-4 – Košická - Jesenná 
Súčasný stav Panelový chodník 

Dĺžka úseku 242m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov a chodcov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov a chodcov na mieste 
existujúceho panelového chodníka 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- osvetlenie, odpadkové koše 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 4-5 – Jesenná - Švábska 
Súčasný stav Obojsmerná mestská obslužná komunikácia 

Dĺžka úseku 138m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov a chodcov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Jesennej 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 5-6 – Švábska - Solivarská 
Súčasný stav Zelený pás medzi MOK a účelovými vnútrosídliskovými komunikáciami 

Dĺžka úseku 875m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov a chodcov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

 

Poznámka 

- Na daný úsek je vypracovaná projektová dokumentácia, stupeň štúdia 
Prešov – cyklistická cestička na ul. Švábskej, Stavoprojekt s.r.o., december 2007 
- Časť komunikácie je už zrelizovaná ako súčasť rekonštrukcie námestia pri NS Šváby 

 



 
 

 22 

 
Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 6-7 – Solivarská – Laca Novomeského 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 1421m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Solivarskej 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 7-8 – Laca Novomeského - Vihorlatská 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 1130m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- doplnenie priechodu pre cyklistov pri vjazde do ZOC MAX 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Vihorlatskej 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 8-9 – Vihorlatská - Strážnická 
Súčasný stav Zelený pás 

Existujúca komunikácia 

Dĺžka úseku 2440m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 
Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov v súbehu s peším chodníkom 
Povrch – asfaltový betón 
Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
Poznámka 

- Trasa je vedená v katastrálnom území obce Ľubotice 
- Vedenie trasy je spracované na základe Územného plánu obce Ľubotice 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 9-10 – Strážnická - Vranovská 
Súčasný stav Existujúca komunikácia 

Dĺžka úseku 675m 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov (Šebastovská ulica) 
Ukľudnená komunikácia dopravným opatrením – Zóna 30 (Školská ul.) 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 
Doplnenie dopravného značenia 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- rekonštrukcia komunikácie na ulici Školskej 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Vranovskej 
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Trasa H2 – Haniska - Širpo 

Úsek 10-11 – Vranovská - Strojnícka 
Súčasný stav Existujúca komunikácia, zeleň 

Dĺžka úseku 945m 

Navrhovaná komunikácia Ukľudnená komunikácia dopr. opatrením – Zóna 30 (Strojnícka, Družstevná ul.) 
Cestička pre chodcov a cyklistov (Vranovská, Družstevná ulica) 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka – Vranovská ul. 
Doplnenie dopravného značenia (Strojnícka, Družstevná ul.) 
Realizácia nového úseku cestičky pre chodcov a cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- kríženie s železničnou traťou Prešov – Vranov nad Topľou 
- osvetlenie, odpadkové koše 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 
Opis cyklistickej trasy a súčasného stavu 

Trasa H3 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 dopravy má rekreačný charakter aj samotná trasa – hlavne časť vedená po pravom brehu 
rieky Sekčov. 
 
Na danej trase nie sú zatiaľ relizované žiadne cyklistické komunikácie, s výnimkou úseku na Levočskej 
ulici, kde trasa vedie súbežne s trasou H1. Problematické je aj vedenie komunikácie na uliciach Levočská 
a Duklianska, kde intenzita motorovej dopravy vylučuje možnosť viesť trasu v telese cestnej komunikácie 
a úzky uličný profil nedovoľuje ani výstavbu samostatnej cestičky pre cyklistov. Trasa je tak vedená po 
obchádzkových komunikáciách – možnosť priameho trasovania bude možné zrealizovať až po výstavbe 
obchvatov mesta Prešov a poklese intenzít motorovej dopravy, hlavne tranzitnej. 
 

Dĺžka jednotlivých úsekov (hrubou sú vyznačené navrhované úseky trasy H3) 

 
1-2 Vydumanec – Marka Čulena 1608m 

2-3 Marka Čulena – Obrancov mieru 523m 

3-4 Obrancov mieru – Levočská 131m 

4-5 Levočská - Záhradná 237m 

5-6 Záhradná – Okružná 377m 

6-7 Okružná – Hlavná 442m 

7-8 Hlavná – Šafárikova 585m 

8-9 Šafárikova – Vodárenská 1240m 

9-10 Vodárenská – Rusínska 1660m 

10-11 Rusínska - Solivarská 1225m 

11-12 Solivarská – Košická 625m 

12-13 Košická – Pod Wilec hôrkou 702m 
 
Celková dĺžka trasy H3 – 9355m 
 
Dĺžka existujúcich komunikácií – 131m 
Dĺžka navrhovaných komunikácií – 9224m 
 

Poznámka: 
- trasa je v úseku Levočská – Hlavná vedená po obchádzkovej trase cez Sídlisko duklianskych hrdinov 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 1-2 – Vydumanec – Marka Čulena 
Súčasný stav Zeleň 

Existujúca účelová komunikácia 

Dĺžka úseku 1608m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 
Ukľudnená komunikácia dopravným opatrením – Zóna 30 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov v súbehu s peším chodníkom 
Povrch – asfaltový betón 
Zmena dopravného značenia (Levočská ulica) 
Odstránenie nerovností a vyspravenie povrchu komunikácie 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky, odpadkové koše 
- osvetlenie  
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Marka Čulena 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 2-3 – Marka Čulena – Obrancov mieru 
Súčasný stav Zelený pás medzi cestou I./18 a chodníkom (bytovými domami) 

Dĺžka úseku 523mm 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 
Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky, odpadkové koše 
- osvetlenie 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Obrancov mieru 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 3-4 – Obrancov mieru - Levočská 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 131m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

-  
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 4-5 – Levočská - Záhradná 
Súčasný stav Cesta I. triedy s chodníkom pre peších 

Dĺžka úseku 237m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov a chodcov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka 
 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- rozšírenie mostu cez rieku Torysa, prípadne výstavba samostatnej lávky pre cyklistov a peších 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 5-6 – Záhradná – Okružná 
Súčasný stav Existujúca mestská obslužná komunikácia 

Dĺžka úseku 377m 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 6-7 – Okružná - Hlavná 
Súčasný stav Existujúca jednosmerná mestská obslužná komunikácia 

Dĺžka úseku 442m 

Navrhovaná komunikácia Jednosmerná komunikácia s obojsmerným pohybom cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 
Zmena dopravného značenia 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 7-8 – Hlavná - Šafárikova 
Súčasný stav Cesta I. triedy s chodníkom pre peších 

Dĺžka úseku 585m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenými pásmi pre cyklistov a chodcov 
Cestička pre cyklistov a chodcov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka 
 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 
Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Šafárikovej, na križovatke s ulicou Vodárenskou 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 8-9 – Šafárikova - Vodárenská 
Súčasný stav Zelený pás 

Existujúca komunikácia 

Dĺžka úseku 1240m 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov (Šafárikova ulica) 
Ukľudnená komunikácia dopravným opatrením – Zóna 30 (Vodárenská ul.) 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 
Doplnenie dopravného značenia 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 9-10 – Vodárenská - Rusínska 
Súčasný stav Zelený pás popri toku rieky Sekčov 

Dĺžka úseku 1660m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky, odpadkové koše 
- osvetlenie 
- prepojenie s trasou H2 – výstavba lávky cez rieku Sekčov a cestičky pre cyklistov s napojením pri ZOC Max 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Rusínskej 
- alternatívne riešiť križovanie s cestu I. triedy mimoúrovňovo 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 10-11 – Rusínska - Solivarská 
Súčasný stav Zelený pás popri toku rieky Sekčov 

Panelová cesta v južnej časti úseku 

Dĺžka úseku 1225m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky, odpadkové koše 
- osvetlenie 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Solivarskej 
- alternatívne riešiť križovanie s cestu I. triedy mimoúrovňovo 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 11-12 – Solivarská - Košická 
Súčasný stav Zelený pás popri toku rieky Sekčov 

Dĺžka úseku 625m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky, odpadkové koše 
- osvetlenie 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici Košickej 
- alternatívne riešiť križovanie s cestu I. triedy mimoúrovňovo 
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Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 

Úsek 12-13 – Solivarská – Pod Wilec hôrkou 
Súčasný stav Mestská obslužná komunikácia 

Dĺžka úseku 702m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- mimoúrovňové kríženie s cestou I. triedy (Košická ulica) a železnicou – vhodné rozšírenie podjazdu popod 
železnicu 
- odpadkové koše 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 
Opis cyklistickej trasy a súčasného stavu 

Trasa H4 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 (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). 
 
Aj ďalšie úseky trasy H4 sú vedené na existujúcich komunikáciách – na uliciach s nižšou intenzitou 
automobilovej dopravy, prípadne v miestach s dostatočne širokou krajnicou na bezpečný pohyb cyklistov.  
Na miestach so zvýšenou intenzitou automobilovej dopravy je cyklistická trasa vedená po 
novonavrhovaných cestičkách pre cyklistov. 
 

Dĺžka jednotlivých úsekov (hrubou sú vyznačené navrhované úseky trasy H4) 

 
1-2 Prostějovská – Mlynská 905m 

2-3 Mlynská - Björnsonova 114m 

3-4 Björnsonova – Námestie mieru 960m 

4-5 Námestie mieru – Námestie legionárov 1071m 

5-6 Námestie legionárov – Kuzmányho 545m 

6-7 Kuzmányho – Dostojevského 214m 

7-8 Dostojevského – Východná 243m 

8-9 Východná – Arm. gen. Svobodu 1460m 

9-10 Arm. gen. Svobodu – Opavská 384m 
 
Celková dĺžka trasy H4 – 5896m 
 
Dĺžka existujúcich komunikácií – 603m 
 
Dĺžka navrhovaných komunikácií – 5293m 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 1-2 – Prostějovská - Mlynská 
Súčasný stav Existujúca mestská obslužná komunikácia 

Dĺžka úseku 905m 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Zmena dopravného značenia 
Odstránenie nerovností a vyspravenie povrchu komunikácie (krajníc) 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- preriešiť parkovanie motorových vozidiel – krajnica na Mukačevskej ulici je v súčasnosti často využívaná na 
parkovacie účely 

Poznámka 

Podrobnejšie riešenie komunikácie bolo súčasťou projektu  
Nízkorozpočtové opatrenia na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste, Ing.arch. Peter Steiniger, 2012 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 2-3 – Mlynská - Björnsonova 
Súčasný stav Existujúca mestská obslužná komunikácia 

Dĺžka úseku 114mm 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Zmena dopravného značenia 
Odstránenie nerovností a vyspravenie povrchu komunikácie (krajníc) 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 3-4 – Björnsonova – Námestie mieru 
Stav komunikácie Zelený pás na mieste bývalého mlynského náhonu 

Chodník 

Dĺžka úseku 960m 

Navrhovaná 
komunikácia 

Cestička pre cyklistov 

Navrhované 
stavebné úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky 
- osvetlenie 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 4-5 – Námestie mieru – Námestie legionárov 
Súčasný stav Existujúca mestská obslužná komunikácia s dopravným obmedzením (vstup len 

pre MHD a zásobovanie) 

Dĺžka úseku 1071m 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Zmena dopravného značenia 
 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

 

Poznámka 

Časť komunikácie v úseku Metodova – Námestie legionárov je už v súčasnosti zrealizovaná (603m) 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 5-6 – Námestie legionárov - Kuzmányho 
Súčasný stav Existujúca mestská obslužná komunikácia (C1) 

Dĺžka úseku 545m 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Zmena dopravného značenia 
Odstránenie nerovností a vyspravenie povrchu komunikácie (krajníc) 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

 

Poznámka 

V súčasnosti je trasa vedená po existujúcom chodníku – toto riešenie je však pre veľkú možnosť kolízie 
s chodcami nevyhovujúce 
Podrobnejšie riešenie komunikácie bolo súčasťou projektu  
Nízkorozpočtových opatrenia na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste, Ing.arch. Peter Steiniger, 2012 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 6-7 –  Kuzmányho - Dostojevského 
Súčasný stav Cesta I. triedy s chodníkom pre peších 

Dĺžka úseku 214m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenými pásmi pre cyklistov a chodcov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka 
 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 7-8 –  Dostojevského - Východná 
Súčasný stav Existujúca jednosmerná mestská obslužná komunikácia 

Dĺžka úseku 243m 

Navrhovaná komunikácia Jednosmerná komunikácia s obojsmerným pohybom cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 
Zmena dopravného značenia 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- značenie parkovacích miest po oboch stranách komunikácie 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 8-9 – Východná – Armádneho generála Svobodu  
Súčasný stav Zelený pás popri existujúcej komunikácii 

Dĺžka úseku 1460m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Poznámka 

- Na daný úsek je vypracovaná projektová dokumentácia, stupeň pre územné rozhodnutie 
Chodník a cyklochodník s VO, Solivarská ul., WOONERF spol. s.r.o., 2011 
- lavičky, odpadkové koše 
- osvetlenie 
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Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 

Úsek 9-10 – Armádneho generála Svobodu - Opavská 
Súčasný stav Zelený pás popri existujúcej komunikácii 

Dĺžka úseku 384m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- lavičky, odpadkové koše 
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Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná 
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Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná 
Opis cyklistickej trasy a súčasného stavu 

Trasa H5 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). 
 
Návrh predpokladá vybudovanie nového úseku cestičky pre cyklistov na mieste bývalého mlynského 
náhonu s novým premostením rieky Torysa lávkou pre cyklistov a peších. 
 

Dĺžka jednotlivých úsekov (hrubou sú vyznačené navrhované úseky trasy H5) 

 
1-2 Pod Kalváriou – 17. novembra 424m 

2-3 17. novembra – Zápotockého 151m 

3-4 Zápotockého – Okružná 321m 

4-5 Okružná - Hlavná 251m 
 
Celková dĺžka trasy H5 – 1147m 
 
Dĺžka existujúcich komunikácií – 107m (cestička pre cyklistov pri ZŠ Kúpeľná) 
 
Dĺžka navrhovaných komunikácií – 1040m 
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Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná 

Úsek 1-2 – Pod Kalváriou – 17. novembra 
Súčasný stav Existujúci chodník 

Teleso mlynského náhonu 

Dĺžka úseku 424m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenými pásmi pre cyklistov a chodcov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka 
Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- vybudovanie lávky pre cyklistov a peších cez rieku Torysa 
- osvetlenie 
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Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná 

Úsek 2-3 – 17. novembra - Zápotockého 
Súčasný stav Zelený pás na mieste bývalého mlynského náhonu 

Dĺžka úseku 151m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- kríženie s železničnou traťou 
- osvetlenie 
- doplnenie priechodu pre cyklistov na ulici 17. novembra a Zápotockého 
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Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná 

Úsek 3-4 – Zápotockého - Okružná 
Stav komunikácie Zelený pás na mieste bývalého mlynského náhonu 

Existujúca cyklistická komunikácia (úsek pri ZŠ Kúpeľná) 

Dĺžka úseku 321m 

Navrhovaná 
komunikácia 

Cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenými pásmi pre cyklistov a chodcov 

Navrhované 
stavebné úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka 
Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Poznámka 

Existujúci úsek v dĺžke 131m vedúci v zrekonštruovanom chodníku pri ZŠ Kúpeľná 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- osvetlenie 
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Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná 

Úsek 4-5 – Okružná - Hlavná 
Súčasný stav Existujúca jednosmerná komunikácia 

Pešia zóna 

Dĺžka úseku 251m 

Navrhovaná komunikácia Jednosmerná komunikácia s obojsmerným pohybom cyklistov 
Pešia zóna 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 
Zmena dopravného značenia 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 
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Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 
Opis cyklistickej trasy a súčasného stavu 

Trasa H6 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. 
 
Problematické je aj vedenie komunikácie v priamom smere na po Škultétyho ulici, kde intenzita motorovej 
dopravy vylučuje možnosť viesť trasu v telese cestnej komunikácie a úzky uličný profil nedovoľuje ani 
výstavbu samostatnej cestičky pre cyklistov. Trasa je tak vedená po obchádzkových komunikáciách – 
možnosť priameho trasovania bude možné zrealizovať až po výstavbe obchvatov mesta Prešov a poklese 
intenzít motorovej dopravy, hlavne tranzitnej. 
 

Dĺžka jednotlivých úsekov (hrubou sú vyznačené navrhované úseky trasy H6) 

 
1-2 Jána Pavla II. – Budovateľská 372m 

2-3 Budovateľská – Škultétyho 374m 

3-4 Škultétyho – Masarykova 203m 

4-5 Masarykova – Lesík delostrelcov 308m 

5-6 Lesík delostrelcov – Arm.gen. Svobodu 1091m 

6-7 Arm.gen. Svobodu – Sekčovská 223m 
 
Celková dĺžka trasy H6 – 2571m 
 
Dĺžka existujúcich komunikácií – 1314m 
 
Dĺžka navrhovaných komunikácií – 1257m 
 

Poznámka: 
- trasa je v úseku Jána Pavla II. - Masarykova vedená po obchádzkovej trase po Štúrovej a Radlinského 
ulici 
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Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 

Úsek 1-2 – Jána Pavla II. - Budovateľská 
Súčasný stav Existujúca komunikácia 

Dĺžka úseku 372m 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 
Zmena dopravného značenia  
Odstránenie nerovností a vyspravenie povrchu komunikácie 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- rekonštrukcia existujúcej komunikácie a vytvorenie parkovacích plôch 
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Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 

Úsek 2-3 – Budovateľská - Škultétyho 
Súčasný stav Existujúca komunikácia 

Dĺžka úseku 374m 

Navrhovaná komunikácia Vyhradený jazdný pruh pre cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Vyznačenie jazdného pruhu na existujúcej komunikácii 
Zmena dopravného značenia  
Odstránenie nerovností a vyspravenie povrchu komunikácie 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 

Úsek 3-4 – Škultétyho - Masarykova 
Súčasný stav Mestská zberná komunikácia s chodníkom pre peších 

Dĺžka úseku 203m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre cyklistov a chodcov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Rozšírenie existujúceho chodníka 
 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- pri rekonštrukcii rozšírenie mostu ponad železničnú trať 
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Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 

Úsek 4-5 – Masarykova – Lesík delostrelcov 
Súčasný stav Existujúca komunikácia 

Dĺžka úseku 308m 

Navrhovaná komunikácia Cestička pre chodcov a cyklistov 

Navrhované stavebné 
úpravy 

Realizácia nového úseku cestičky pre cyklistov 
Povrch – asfaltový betón 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Navrhovaný profil komunikácie 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- v súčasnosti sa pripravuje komplexná rekonštrukcia komunikácie na ulici Kuzmányho s napojením na 
križovatku na Rusínskej ulici, cestička pre cyklistov bude súčasťou rekonštrukcie 
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Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 

Úsek 5-6 – Lesík delostrelcov – Armádneho generála Svobodu 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 1091m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 

Úsek 6-7 – Armádneho generála Svobodu - Sekčovská 
Stav komunikácie Existujúca cyklistická komunikácia 

Dĺžka úseku 223m 

Typ komunikácie Cestička pre cyklistov 

Fotodokumentácia súčasného stavu 

 

 
 

 

 
 

Ďalšie doporučené úpravy, stavebné úpravy a riešenia kritických miest 

- 
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4.3. Návrh orientačného rozpočtu vrátane inžinierskej činnosti pre následnú technickú 
dokumentáciu významných dopravných prepojení cyklistickej dopravy 
 
Ceny za bežný meter komunikácie sú orientačné, určené na základe rozpočtových nákladov 
podobných, už realizovaných komunikácií. 
 
Cena za projektovú dokumentáciu predstavuje 4 % zo stavebných nákladov, cena za inžiniersku 
činnosť priemerne cca 2%.  
 
Požiadavky na výkup pozemkov nie je možné v súčasnosti stanoviť presne. Neuvažujeme so 100 
% výkupom pozemkov z dôvodu, že časť navrhovaných komunikácií (napr. trasy plánované na 
sídliskách) je vedená na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov, v koridoroch územných rezerv. 
 
Pre návrh časovej a finančnej postupnosti budovania cyklistickej infraštruktúry boli trasy rozčlenené 
na merateľné úseky  s vyhodnotením nákladov na stavebnú časť a na zabezpečenie 
predprojektovej prípravy. 
 
 
 
Prehľad orientačných nákladov na realizáciu jednotlivých hlavných dopravných 
cyklistických trás: 
 
Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska) 1 043 485,20 € 
Trasa H2 – Haniska - Širpo 671 520,60 € 
Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou 2 117 408,30 € 
Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar 836 954,80 € 
Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná 202 539,50 € 
Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská 121 645,60 € 
  
Cena spolu: 4 993 554,00 € 
 
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta 
 



Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska)
orientačný prepočet nákladov

Úsek 1-2 – Veľký Šariš – hranica katastra
Úsek sa nachádza mimo KÚ mesta Prešov. Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 2-3 – hranica katastra - Prostějovská
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 3-4 – Prostějovská - Bajkalská
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 4-5 – Bajkalská - Mukačevská
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 5-6 – Mukačevská - Levočská
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 6-7 – Levočská - Požiarnická
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 7-8 – Požiarnická – Jána Pavla II.
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 8-9 – Jána Pavla II. – Pod Wilec hôrkou

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 1197,0 3,0 200,00 239 400,00 9 576,00 4 788,00 253 764,00
chodník pre peších 1197,0 1,5 100,00 119 700,00 4 788,00 2 394,00 126 882,00

Cena za úsek spolu: 380 646,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 9-10 – Pod Wilec hôrkou - Borkut

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu
cestička pre cyklistov 2316,0 2,5 170,00 393 720,00 15 748,80 7 874,40 417 343,20
chodník pre peších 2316,0 1,5 100,00 231 600,00 9 264,00 4 632,00 245 496,00

Cena za úsek spolu: 662 839,20
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta



Trasa H2 – Haniska - Širpo
orientačný prepočet nákladov

Úsek 1-2 – Haniska – hranica katastra
Úsek sa nachádza mimo KÚ mesta Prešov

Úsek 2-3 –hranica katastra - Košická

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 1570,0 2,5 170,00 266 900,00 10 676,00 5 338,00 282 914,00

Cena za úsek spolu: 282 914,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 3-4 – Košická - Jesenná

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 242,0 4,5 275,00 66 550,00 2 662,00 1 331,00 70 543,00

Cena za úsek spolu: 70 543,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 4-5 – Jesenná - Švábska

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 138,0 3,0 170,00 23 460,00 938,40 469,20 24 867,60

Cena za úsek spolu: 24 867,60
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 5-6 – Švábska - Solivarská

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 875,0 3,0 200,00 175 000,00 7 000,00 3 500,00 185 500,00

Cena za úsek spolu: 185 500,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 6-7 – Solivarská – Laca Novomeského
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 7-8 – Laca Novomeského - Vihorlatská
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 8-9 – Vihorlatská - Strážnická
Úsek sa nachádza mimo KÚ mesta Prešov



Úsek 9-10 – Strážnická - Vranovská

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

jazdný pruh pre cyklistov 305,0 3,0 25,00 7 625,00 305,00 152,50 8 082,50
ukľudnená komunikácia 370,0 –- 10,00 3 700,00 148,00 74,00 3 922,00

Cena za úsek spolu: 12 004,50
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 10-11 – Vranovská - Strojnícka

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

ukľudnená komunikácia 640,0 –- 10,00 6 400,00 256,00 128,00 6 784,00
cestička pre chodcov a 
cyklistov 305,0 4 275,00 83 875,00 3 355,00 1 677,50 88 907,50

Cena za úsek spolu: 95 691,50
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta



Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou
orientačný prepočet nákladov

Úsek 1-2 – Vydumanec – Marka Čulena

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 700,0 3,0 200,00 140 000,00 5 600,00 2 800,00 148 400,00
chodník 700,0 1,5 100,00 70 000,00 2 800,00 1 400,00 74 200,00
ukľudnená komunikácia 908,0 –- 10,00 9 080,00 363,20 181,60 9 624,80

Cena za úsek spolu: 232 224,80
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 2-3 – Marka Čulena – Obrancov mieru

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 523,0 3,0 200,00 104 600,00 4 184,00 2 092,00 110 876,00

Cena za úsek spolu: 110 876,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 3-4 – Obrancov mieru - Levočská
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 4-5 – Levočská - Záhradná

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 237,0 3,0 170,00 40 290,00 1 611,60 805,80 42 707,40

Cena za úsek spolu: 42 707,40
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 5-6 – Záhradná – Okružná

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

vyhradený jazdný pruh 377,0 3,0 25,00 9 425,00 377,00 188,50 9 990,50

Cena za úsek spolu: 9 990,50
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 6-7 – Okružná - Hlavná

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

jednosmerná komunikácia s 
obojsmerným pohybom 
cyklistov 442,0 –- 25,00 11 050,00 442,00 221,00 11 713,00

Cena za úsek spolu: 11 713,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta



Úsek 7-8 – Hlavná - Šafárikova

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 585,0 3,0 170,00 99 450,00 3 978,00 1 989,00 105 417,00

Cena za úsek spolu: 105 417,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 8-9 – Šafárikova - Vodárenská

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

jazdný pruh pre cyklistov 400,0 3,0 25,00 10 000,00 400,00 200,00 10 600,00
ukľudnená komunikácia 840,0 –- 10,00 8 400,00 336,00 168,00 8 904,00

Cena za úsek spolu: 19 504,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 9-10 – Vodárenská - Rusínska

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 1660,0 3,0 200,00 332 000,00 13 280,00 6 640,00 351 920,00
chodník pre peších 1660,0 2,5 180,00 298 800,00 11 952,00 5 976,00 316 728,00

Cena za úsek spolu: 668 648,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 10-11 – Rusínska - Solivarská

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 1225,0 3,0 200,00 245 000,00 9 800,00 4 900,00 259 700,00
chodník pre peších 1225,0 2,5 180,00 220 500,00 8 820,00 4 410,00 233 730,00

Cena za úsek spolu: 493 430,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 11-12 – Solivarská - Košická

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 625,0 3,0 200,00 125 000,00 5 000,00 2 500,00 132 500,00
chodník pre peších 625,0 2,5 180,00 112 500,00 4 500,00 2 250,00 119 250,00

Cena za úsek spolu: 251 750,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 12-13 – Solivarská – Pod Wilec hôrkou

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 702,0 4,0 230,00 161 460,00 6 458,40 3 229,20 171 147,60

Cena za úsek spolu: 171 147,60
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta



Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar
orientačný prepočet nákladov

Úsek 1-2 – Prostějovská - Mlynská

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

vyhradený jazdný pruh 905,0 3,5 25,00 22 625,00 905,00 452,50 23 982,50

Cena za úsek spolu: 23 982,50
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 2-3 – Mlynská - Björnsonova

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

vyhradený jazdný pruh 114,0 2,5 25,00 2 850,00 114,00 57,00 3 021,00

Cena za úsek spolu: 3 021,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 3-4 – Björnsonova – Námestie mieru

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 960,0 3,0 200,00 192 000,00 7 680,00 3 840,00 203 520,00

Cena za úsek spolu: 203 520,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 4-5 – Námestie mieru – Námestie legionárov

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

vyhradený jazdný pruh 1071,0 3,0 25,00 26 775,00 1 071,00 535,50 28 381,50

Cena za úsek spolu: 28 381,50
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 5-6 – Námestie legionárov - Kuzmányho

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

vyhradený jazdný pruh 545,0 3,0 25,00 13 625,00 545,00 272,50 14 442,50

Cena za úsek spolu: 14 442,50
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 6-7 –  Kuzmányho - Dostojevského

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 214,0 4,5 275,00 58 850,00 2 354,00 1 177,00 62 381,00

Cena za úsek spolu: 62 381,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta



Úsek 7-8 –  Dostojevského - Východná

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

jednosmerná komunikácia s 
obojsmerným pohybom 
cyklistov 243,0 –- 25,00 6 075,00 243,00 121,50 6 439,50

Cena za úsek spolu: 6 439,50
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 8-9 – Východná – Armádneho generála Svobodu 

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 1460,0 4,5 275,00 401 500,00 16 060,00 8 030,00 425 590,00

Cena za úsek spolu: 425 590,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 9-10 – Armádneho generála Svobodu - Opavská

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 384,0 2,5 170,00 65 280,00 2 611,20 1 305,60 69 196,80

Cena za úsek spolu: 69 196,80
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta



Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná
orientačný prepočet nákladov

Úsek 1-2 – Pod Kalváriou – 17. novembra

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 424,0 4,5 275,00 116 600,00 4 664,00 2 332,00 123 596,00

Cena za úsek spolu: 123 596,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 2-3 – 17. novembra - Zápotockého

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 151,0 3,0 200,00 30 200,00 1 208,00 604,00 32 012,00

Cena za úsek spolu: 32 012,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 3-4 – Zápotockého - Okružná

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 190,0 3,0 200,00 38 000,00 1 520,00 760,00 40 280,00

Cena za úsek spolu: 40 280,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 4-5 – Okružná - Hlavná

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

jednosmerná komunikácia s 
obojsmerným pohybom 
cyklistov 251,0 –- 25,00 6 275,00 251,00 125,50 6 651,50

Cena za úsek spolu: 6 651,50
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta



Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská
orientačný prepočet nákladov

Úsek 1-2 – Jána Pavla II. - Budovateľská

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

vyhradený jazdný pruh 372,0 2,5 25,00 9 300,00 372,00 186,00 9 858,00

Cena za úsek spolu: 9 858,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 2-3 – Budovateľská - Škultétyho

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

vyhradený jazdný pruh 374,0 2,5 25,00 9 350,00 374,00 187,00 9 911,00

Cena za úsek spolu: 9 911,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 3-4 – Škultétyho - Masarykova

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov a 
chodcov 203,0 3,0 170,00 34 510,00 1 380,40 690,20 36 580,60

Cena za úsek spolu: 36 580,60
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 4-5 – Masarykova – Lesík delostrelcov

Typ komunikácie Dĺžka 
(m)

Šírka 
(m)

Jedn. cena 
(€/m')

Náklady na 
výstavbu

Náklady na PD Náklady na IČ Cena spolu

cestička pre cyklistov 308,0 3,0 200,00 61 600,00 2 464,00 1 232,00 65 296,00

Cena za úsek spolu: 65 296,00
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Úsek 5-6 – Lesík delostrelcov – Armádneho generála Svobodu
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia

Úsek 6-7 – Armádneho generála Svobodu - Sekčovská
Na danom úseku je už realizovaná cyklistická komunikácia



Trasa H1 - (Veľký Šariš) Sídlisko III sever – Borkut (Haniska)
orientačný prepočet nákladov - prehľad

Úsek 1-2 – Veľký Šariš – hranica katastra 0,00 €
Úsek 2-3 – hranica katastra - Prostějovská 0,00 €
Úsek 3-4 – Prostějovská - Bajkalská 0,00 €
Úsek 4-5 – Bajkalská - Mukačevská 0,00 €
Úsek 5-6 – Mukačevská - Levočská 0,00 €
Úsek 6-7 – Levočská - Požiarnická 0,00 €
Úsek 7-8 – Požiarnická – Jána Pavla II. 0,00 €
Úsek 8-9 – Jána Pavla II. – Pod Wilec hôrkou 380 646,00 €
Úsek 9-10 – Pod Wilec hôrkou - Borkut 662 839,20 €

Cena spolu 1 043 485,20 €
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Trasa H2 – Haniska - Širpo
orientačný prepočet nákladov - prehľad

Úsek 1-2 – Haniska – hranica katastra 0,00 €
Úsek 2-3 –hranica katastra - Košická 282 914,00 €
Úsek 3-4 – Košická - Jesenná 70 543,00 €
Úsek 4-5 – Jesenná - Švábska 24 867,60 €
Úsek 5-6 – Švábska - Solivarská 185 500,00 €

Úsek 6-7 – Solivarská – Laca Novomeského 0,00 €
Úsek 7-8 – Laca Novomeského - Vihorlatská 0,00 €
Úsek 8-9 – Vihorlatská - Strážnická 0,00 €
Úsek 9-10 – Strážnická - Vranovská 12 004,50 €
Úsek 10-11 – Vranovská - Strojnícka 95 691,50 €

Cena spolu 671 520,60 €

Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Trasa H3 – Vydumanec – Pod Wilec hôrkou
orientačný prepočet nákladov - prehľad

Úsek 1-2 – Vydumanec – Marka Čulena 232 224,80 €
Úsek 2-3 – Marka Čulena – Obrancov mieru 110 876,00 €

Úsek 3-4 – Obrancov mieru - Levočská 0,00 €
Úsek 4-5 – Levočská - Záhradná 42 707,40 €
Úsek 5-6 – Záhradná – Okružná 9 990,50 €
Úsek 6-7 – Okružná - Hlavná 11 713,00 €
Úsek 7-8 – Hlavná - Šafárikova 105 417,00 €
Úsek 8-9 – Šafárikova - Vodárenská 19 504,00 €
Úsek 9-10 – Vodárenská - Rusínska 668 648,00 €
Úsek 10-11 – Rusínska - Solivarská 493 430,00 €
Úsek 11-12 – Solivarská - Košická 251 750,00 €

Úsek 12-13 – Solivarská – Pod Wilec hôrkou 171 147,60 €

Cena spolu 2 117 408,30 €
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta



Trasa H4 – Sídlisko III - Solivar
orientačný prepočet nákladov - prehľad

Úsek 1-2 – Prostějovská - Mlynská 23 982,50 €
Úsek 2-3 – Mlynská - Björnsonova 3 021,00 €

Úsek 3-4 – Björnsonova – Námestie mieru 203 520,00 €
Úsek 4-5 – Námestie mieru – Námestie legionárov 28 381,50 €
Úsek 5-6 – Námestie legionárov - Kuzmányho 14 442,50 €
Úsek 6-7 –  Kuzmányho - Dostojevského 62 381,00 €
Úsek 7-8 –  Dostojevského - Východná 6 439,50 €
Úsek 8-9 – Východná – Arm. generála Svobodu 425 590,00 €
Úsek 9-10 – Arm. generála Svobodu - Opavská 69 196,80 €

Cena spolu 836 954,80 €
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Trasa H5 – Pod Kalváriou - Hlavná
orientačný prepočet nákladov - prehľad

Úsek 1-2 – Pod Kalváriou – 17. novembra 123 596,00 €
Úsek 2-3 – 17. novembra - Zápotockého 32 012,00 €

Úsek 3-4 – Zápotockého - Okružná 40 280,00 €

Úsek 4-5 – Okružná - Hlavná 6 651,50 €

Cena spolu 202 539,50 €
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta

Trasa H6 – Jána Pavla II. – Sekčovská
orientačný prepočet nákladov - prehľad

Úsek 1-2 – Jána Pavla II. - Budovateľská 9 858,00 €
Úsek 2-3 – Budovateľská - Škultétyho 9 911,00 €

Úsek 3-4 – Škultétyho - Masarykova 36 580,60 €
Úsek 4-5 – Masarykova – Lesík delostrelcov 65 296,00 €
Úsek 5-6 – Lesík delostrelcov – Arm. Gen. Svobodu 0,00 €
Úsek 6-7 – Arm. generála Svobodu - Sekčovská 0,00 €

Cena spolu 121 645,60 €
Cena nezahŕňa náklady na výkup a prenájom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta




