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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
 
Názov :    Štúdia statickej cyklistickej dopravy v meste Prešov“ v rámci implementácie projektu „Central MeetBike, WP5 – aktivita 5.2.5 

 
Stupeň :   Štúdia 
 
Objednávateľ :  Mesto Prešov,  
    Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
Spracovateľ :   Ing. arch. Peter Steiniger, autorizovaný architekt SKA 1074 
  Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 
  00421 903 603 796 / peter.steiniger@stonline.sk 
 
Riešiteľský kolektív   Ing. arch. Peter Steiniger 

Mgr. Art. Marek Tkáčik 
Ing. Marcel Humeňanský 

    Ing. Zdeno Krafčík 
    Ing. Miroslav Váhovský 

Ing. Jana Steinigerová  
 
Spolupracovali:  Viera Štupáková - koordinátorka projektu CMBike - expert. činnosti, 
    Ing. Adriana Compeľová - vedúca oddelenia dopravy, energetiky a život. prostredia 
    Ing. arch. Vladimír Ligus  - hlavný architekt mesta 
    Apolónia Sejková  - koordinátorka miestnych aktivít dobrovoľníci  
  
 
    Všetkým spolupracujúcim organizáciám aj jednotlivcom by sme chceli poďakovať za ich námety a pripomienky pri príprave tejto štúdie 
 
 
 

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

Pre spracovanie „Štúdie“ bolo použitých viacero podkladov, ktoré boli poskytnuté zo strany mesta Prešov ako aj ostatných oslovených resp. zúčastnených strán. Kľúčové 
podklady tvoria najmä : 

 ● Územný plán mesta Prešov (základný dokument územného rozvoja sídla) 
● Technická mapa mesta 
● Fotodokumentácia  

 ● audit cyklistickej dopravy v meste Prešov (spracovateľ MsÚ Prešov, 2012) 
 ● štúdie, projekty, prieskumy, dopravno-inžinierske podklady (napr. Cyklistická cestička na ul. Švábskej, Projekt Solivarskej ul., Projekt prepojenia Rusínskej ul. a Masarykovej 

ul., Projekt cestné prepojenie ulíc Sabinovská-Bardejovská-Košická, Štúdia zvýšenie priepustnosti prieťahu cesty I/18 v meste Prešov a ďalšie .... 
 ●  príslušné STN, vyhlášky a technické predpisy  
 ●  závery s koordinačných porád a pracovných stretnutí s predstaviteľmi mesta (oddelenie hlavného architekta a územného plánovania; oddelenie dopravy, energetiky a ŽP), 

s koordinátormi projektu CMBike, s cykloaktivistami, s odbornou a samozrejme aj laickou verejnosťou 
 ●  Generel cyklistickej dopravy pre mesto Prešov ako základný dokument rozvoja cyklistickej dopravy vo väzbe na dopravnú koncepciu mesta a regiónu je momentálne v štádiu 

spracovania ( „Štúdia statickej dopravy“ bude následne jedným z jeho podkladov a na základe generelu môže byť následne štúdia doplnená alebo aktualizovaná  
 
 



                                                                           

 

  

                               
                                                                          

        3. ZADANIE 
 

Predmetom zákazky je spracovanie „Štúdie statickej cyklistickej dopravy v meste Prešov“ v rozsahu : 
● prehľad typológie rôznych parkovacích stanovíšť pre bicykle a možnosti ich umiestnenia v intraviláne mesta  
● identifikácia lokalít pre umiestnenie vybraných typov parkovacích stanovíšť pre bicykle, vrátane určenia vlastníckych vzťahov ako aj ďalších dotknutých subjektov vybraných lokalít 
na území mesta  
● spracovanie technickej dokumentácie pre realizáciu 3 krytých parkovacích stojanov, 3 uzamkýnateľných boxov pre bicykle, vrátane dokumentácie pre stavebné povolenie resp. 
dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby na lokalitách podľa výberu MsÚ Prešov  
● spracovanie technickej dokumentácie pre umiestnenie informatívneho dopravného značenia na cyklistických trasách v Prešove v zmysle Vyhlášky č. 9/2009 v znení neskorších  
predpisov  
 

4.NÁVRH 
 

4.1 Všeobecná časť, základné pojmy / statická doprava, trendy 

  Trendy v rámci trvalo udržateľného rozvoja smerujú k modernej cyklistike, t.j. ekologizácii životného štýlu – zdravotné hľadisko, znižovaniu emisií – ochrane 
životného prostredia, úspora času pri pohybe na krátke vzdialenosti, nezávislosti v rámci obmedzení pohybu, zväčšeniu priestoru na úkor parkovacích miest, úspore 
financií, .... 

 

 Základné pojmy – mobilná a statická doprava / vysvetlenie  

 a) mobilná = budovanie cyklotrás, chodníkov, priechodov – opatrenia pre pohyb cyklistov 
 
 b) statická = parkovanie – opatrenia a zariadenia pre odstavenie a ochranu / stojany, zariadenia, parkoviská, stanice pre cyklistov ... 
 
 = budovanie vhodných zariadení výrazne zlepšuje podmienky pre cyklistov 
 - vhodné zariadenie = ochrana pred krádežou a vandalizmom, poveternostnými vplyvmi 
 - vhodné umiestnenie = stimulácia na cestovanie bicyklom, prednosť pre inými druhmi dopr. 
    / dostupnosť cieľa, ... 

 
 
4.2 Prehľad typológie parkovacích stanovíšť a zariadení pre bicykle,  možnosti ich umiestnenia v intraviláne mesta 
 
 4.2.1. Textová časť 

 ● zariadenia - pojmy 
 - parkovacie miesto – miesto vyhradené pre parkovanie bicykla 
 - bicyklový stojan =  jednoduchá konštrukcia pre umiestnenie a uzamknutie bicykla 
 - parkovacie zariadenie = určené pre viacero bicyklov, obsahuje stojan, striešku, samostatný vchod a východ, umiestnenie v exteriéri alebo interiéri 
 
 
 ● zariadenia – typy 
 - klasický U – stojan ( obrátené U = 1 – 2 bicykle ) 
 - držiak predného rámu a kolesa / umiestnenie od 5 bicyklov 
 - mobilný dočasný stojan / koncerty, festivaly ... 
 - kryté bicyklové stojany / cca 5 stojanov + strieška samostatná resp.  pri budove 



                                                                           

 

  

                               
                                                                          

 - uzamkynateľné skrinky resp. boxy v exteriéri / 10 – 12 bicyklov, obytné lokality 
 - úschovne bicyklov / samostatné miestnosti / interiér 
 - bicyklové stanice / samostatná budova, stráženie, doplnkové služby, 100 a viac... 
 - automatizované bicyklové garáźe 
  
 ● zariadenia – kvalitatívne parametre 
 - možnosť uzamknúť bicykel k stojanu  
 - stabilný a dobre kotevný stojan = upevnenie bicykla o rám /nielen koleso = poškodenie 
 - dostatočná veľkosť parkovacieho miesta = veľkosť bycikla = min. 80 x 200cm 
 - bezbariérovosť 
 - dostupnosť – vhodné umiestnenie napr. pri hlavných orientačných, vhodné označenie umiestnenia, infosystém mesta, začlenenie do siete cyklotrás ... 
 - osvetlenie, viditeľnosť 
 
 ● prehľad Európa a svet, prehľad Prešov  

 
 4.2.2. Grafická časť – viz. grafická príloha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

 

  

                               
                                                                          

 
4.3 Identifikácia lokalít pre umiestnenie parkovacích zariadení pre bicykle  
 
 4.3.1.Prístrešok / školy, inštit., vš. verejnosť = pri cieľoch cyklodopravy / Situácia 

 4.3.1.1 Parkovací PRÍSTREŠOK, hlavné dopravné uzly / stanica SAD a ŽSR  
 4.3.1.2 Parkovací PRÍSTREŠOK, Inštitúcie / MSÚ – ul. Jarková 
 4.3.1.3 Parkovací PRÍSTREŠOK, vzdelávacie inštitúcie / Univerzita PJŠ – ul. 17. novembra 
 

 4.3.2.Parkovací Box / obytné sídliská =  pri zdrojoch cyklodopravy / Situácia 
 4.3.2.1 Parkovací BOX, Lokalita SEKČOV – ul. Arm. Gen. Svobodu 2, 4, 6 
 4.3.2.2 Parkovací BOX, Lokalita SEKČOV – ul. Arm. Gen. Svobodu 38, 40, 42 
 4.3.2.3 Parkovací BOX, Lokalita SEKČOV – ul. Šrobárova 1 - 8 
 4.3.2.4 Parkovací BOX, Lokalita SEKČOV – ul. Matice Slovenskej 
 4.3.2.5 Parkovací BOX, Lokalita SEKČOV – ul. Mukačevská 
 4.3.2.6 Parkovací BOX, Lokalita SEKČOV – ul. Antona Prídavku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

 

  

                               
                                                                          

 
4.4 Technická dokumentácia vybraných parkovacích zariadení pre bicykle 
 
 4.4.1.Technická dokumentácia – parkovacie stojany  
 
 4.4.2.Technická dokumentácia – parkovacie prístrešky  
 4.4.3.1 Parkovací prístrešok - architektonické, funkčné a dizajnové riešenie  
 4.4.3.2 Parkovací prístrešok -  technické a konštrukčné riešenie  
 4.4.3.3 Parkovací prístrešok -  technická infraštruktúra, solárne osvetlenie 
 4.4.3.4 Parkovací prístrešok - variabilita opláštenia a dizajnu 
 4.4.3.5 Parkovací prístrešok - modularita a skladobnosť 
 4.4.3.6 Parkovací prístrešok - koncept farebnej identifikácie a orientácie v prostredí  
 4.4.3.7 Parkovací prístrešok - možnosti  umiestnenia v urbanistickom priestore 
 4.4.3.8 Parkovací prístrešok - prepočet nákladov na realizáciu.... 

 
 4.4.3.Technická dokumentácia – parkovacie boxy  
 4.4.3.1 Parkovací box (01)  - architektonické, funkčné a dizajnové riešenie  
 4.4.3.2 Parkovací box (01)  -  technické a konštrukčné riešenie  
 4.4.3.3 Parkovací box (01)  -  technická infraštruktúra, solárne osvetlenie 
 4.4.3.4 Parkovací box (01)  - variabilita opláštenia a dizajnu 
 4.4.3.5 Parkovací box (01)  - modularita a skladobnosť 
 4.4.3.6 Parkovací box (01)  - koncept farebnej identifikácie a orientácie v prostredí  
 4.4.3.7 Parkovací box (01)  - možnosti  umiestnenia v urbanistickom priestore 
 4.4.3.8 Parkovací box (01)  - prepočet nákladov na realizáciu.... 
 
4.4.4. Technická dokumentácia – infotabula  

 
4.4.5. Technická dokumentácia – umiestnenie informatívného DZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

 

  

                               
                                                                          

 

5. Záver 
 

6. Prílohy 
 

01. Prístrešok pre bicykle – lokalita 01 / dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby 
02. Prístrešok pre bicykle – lokalita 02 / dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby 
03. Prístrešok pre bicykle – lokalita 03 / dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby 
04. Parkovací BOX pre bicykle – lokalita 01 / dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby 
05. Parkovací BOX pre bicykle – lokalita 02 / dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby 
06. Parkovací BOX pre bicykle – lokalita 03 / dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby 
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