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Mobilita

Problematika udržateľných foriem mobility obyvateľov, návštevníkov, ale i tovarov a služieb je podobne ako pre iné mestá kľúčovou výzvou aj pre 
Bratislavu. Narastá dopyt po zvýšení efektivity, komfortu, ekologizácii dopravy, dostupnosti čo najväčšieho územia a služieb. Pritom treba znížiť 
negatívny vplyv dopravy na kvalitu životného prostredia (najmä emisií do ovzdušia, hluk).  Najväčšou výzvou je zníženie individuálnej automobilovej 
dopravy a preferencia udržateľných druhov dopravy (hromadnej – najmä koľajovej dopravy, pešej a cyklistickej dopravy). Zároveň s plánovaním a 
realizáciou riešení je dôležitý aj systematický monitoring a efektívna správa dopravných dát a dopravnej infraštruktúry.

Zabezpečenie efektívnejšieho využívania dopravnej infraštruktúry, tzn. komplexné dátové prepojenie rôznych druhov dopravy v meste a zavádzanie 
inteligentného riadenia križovatiek

Udržateľný a efektívny manažment dopravy vrátane zberu, analýzy a využitia integrovaných dát o doprave v meste, s dôrazom na:

Budovanie inteligentného dopravného systému (ITS)

 MESTO V POHYBE : DYNAMICKÉ A ZDRAVÉ MESTO
Strategický cieľ – SPOĽAHLIVOSŤ

Opatrenia

• zvyšovanie ponuky a atraktivity prepravy obyvateľov formou verejnej osobnej (mestskej, prímestskej) dopravy
• podporu rozvoja aktívnej dopravy obyvateľov tzn. pešej a cyklistickej dopravy
• znižovanie emisií v doprave na báze podpory elektromobility
• zvyšovanie dostupnosti mestského územia a služieb
• zvyšovanie kvality verejného priestoru
• trvalú udržateľnosť kvality životného prostredia a kvality života obyvateľov.

• Zníženie podielu motorizovanej individuálnej dopravy na 35 % v roku 2025, 25% v roku 2030 a menej ako 20% v roku 2040 (v zmysle ÚGD, 2015),
• Zníženie počtu vozidiel na konvenčné palivá v mestskej hromadnej doprave na polovicu do roku 2030; ich postupné vyradenie z prevádzky v rámci 

mesta do roku 2050 (v zmysle ÚGD, 2015)
• Udržateľný nárast počtu prepravených osôb v IDS BK
• Zníženie emisií z dopravy
• Zvýšenie počtu bezbariérovo prístupných zastávok v Bratislave
• Počet križovatiek s preferenčnými opatreniami v prospech MHD zvýšenie cestovnej rýchlosti MHD
• Zvýšenie presnosti autobusovej a trolejbusovej MHD počas dopravných špičiek
• Zvýšenie dĺžky vybudovaných cyklotrás v Bratislave
• Počet zrekonštruovanej infraštruktúry pre pešiu dopravu

Merateľné ukazovatele

Inteligentné riadenie dopravy



Bratislava rozumné mesto 2030

Rozvoj integrovaného dopravného systému, vrátane posilnenia významu koľajovej dopravy a vytvárania podmienok pre rýchlejšiu, pravidelnejšiu a 
spoľahlivejšiu MHD so zameraním sa na rozvoj verejnej hromadnej dopravy a informatizáciu a platobné systémy vo verejnej doprave

Ekologizácia cestnej dopravy vrátane MHD (napr. podpora elektromobility), tvorba cyklistickej siete a systému zdieľaných bicyklov (tzv. bikesharing) 
a budovanie atraktívnej pešej infraštruktúry, carsharing založený na čisto ekologických dopravných prostriedkoch

 Systémové riešenie statickej dopravy so zavedením inteligentných prvkov 

 Rozvoj integrovaného dopravného systému

Rozvoj bezemisnej a nízkoemisnej dopravy 

Systémové riešenie statickej dopravy 

Atraktívna, moderná a komfortná verejná hromadná doprava

Čistejšie ovzdušie

Vyššia kvalita verejného priestoru
Aktívne projekty:
Informatizácia MHD v Bratislave – zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, osadenie informačných tabúľ 
využívajúcich údaje o polohe získanej z GNSS zariadení v dopravných prostriedkoch na zastávky MHD (ERDF, štátny rozpočet, rozpočet mesta / 
hlavné mesto Bratislava, DPB a.s.)
Nosný dopravný systém – modernizácia električkových tratí, výstavba električkovej trate do Petržalky (EÚ, štátny rozpočet, rozpočet mesta / 
hlavné mesto Bratislava)

Bikesharing – zdieľanie  bicyklov, podpora cyklistickej dopravy (rozpočet mesta, súkromný investor / hlavné mesto Bratislava, Slovnaft a.s.)

Urban–E – elektromobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby, vybudovanie 55 nabíjacích staníc pre elektromobily,  (Grant EK / 
Bratislava - hlavné mesto Bratislava, Ľubľana, Záhreb), spolupráca s privátnym sektorom - ZSE a.s.
Up! City – zrealizovaný mestský projekt zameraný na podporu elektromobility v meste, poskytovanie ekologických foriem mobility občanom a 
návštevníkom mesta – elektromobily, mestské bicykle, cargo bicykle, elektrické bicykle, elektrokolobežky, (Volkswagen Slovakia (VW SK), Aliancia 
Stará Tržnica (AST), hlavné mesto Bratislava, ZSE a.s., cyklokuriér Švihaj šuhaj)


