Územný generel športu a rekreácie
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Návrh funkčného systému šport a rekreácia
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
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FORM-Projekt,
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12/R-3 Devínske jazero I.
36763m²

12/R-4 Devinske jazero II.
71708m²

13/3

Poľný mlyn

88052m²

13/R-1

Kameňolom

62551m²

12/1

Pri rybníku

31674m²

13/2

Diaľnica - cesta I/2

157497m²

12/2

Mlynská I.

18585m²

12/R-2 Pri Mláke

12/3

413402m²

Mlynská II.

27058m²

12/R-1 Pri bunkri

12/5

39405m²

402211m²

Pri štátnej ceste

05/R-5

Kačín

6400m²

05/R
9179m

12/4

LEGENDA:

Glavica

29503m²

13/1

Hodonínska ul.

40058m²

šport, telovýchova a voľný čas
rekreácia v prírodnom prostredí
cestná sieť
železničná sieť

13/R-2

Pod Plánkami

9178m²

existujúce medzinárodné a tranzitné cyklistické trasy
navrhované medzinárodné a tranzitné cyklistické trasy
existujúce hlavné mestské cyklistické trasy
navrhované hlavné mestské cyklistické trasy
existujúce trasy v zmysle Koncepcie rozvoja cyklotrás v Bratislavskom
samosprávnom kraji - Cyklotrasy bez hraníc
navrhované trasy v zmysle Koncepcie rozvoja cyklotrás v Bratislavskom
samosprávnom kraji - Cyklotrasy bez hraníc
značené turistické trasy
lesné cesty

09/2

Saratovská ul. - Brižite

21490m²

05/R-3
plochy športu a telovýchovy v súčastnosti využívané pre výkonnostný šport
plochy športu a telovýchovy v súčastnosti využívané pre rekreačný šport
plochy športu a telovýchovy v súčastnosti nevyužívané
plochy rekreácie v súčastnosti využívané
plochy pre rozvoj výkonnostného športu
plochy pre rozvoj rekreačného športu

23201m²

rozvojové plochy športu a telovýchovy celomestského významu

rozvojové plochy športu a telovýchovy lokálneho významu

10/R-1

rozvojové plochy rekreácie celomestského významu

11716m²

09/R-2 Pod hotelom
53230m²

rozvojové plochy rekreácie lokálneho významu

09/R-3

Zariadenia odporúčané pre lokalizáciu na rozvojových
plochách športu a telovýchovy
futbalový štadión
ľahkoatletický štadión
štadión pre loptové hry
zimný štadión
športová hala
viacúčelová športová hala
ľahkoatletická hala
prírodné kúpalisko
kúpalisko s bazénmi
krytá plaváreň
lodenice, prístaviská
plochy a zariadenia pre vodné športy
veslársky štadión
areál zdravia
aquapark
wellnesscentrum
plochy a zariadenia pre adrenalínové športy
plochy a zariadenia pre cyklokros
veľkoplošné ihriská
maloplošné ihriská
golfové ihrisko

Zečák

Nad hotelom

09/R-1

132652m²

11/R-3

Pri hoteli

27700m²

Nad Devínom II.

82794m²

11/R-6

Pod Devínskym hradom

28330m²

11/1

Na kopci

5750m²

11/R-4

Lomnická ulica

25258m²

11/R-5
11623m²

Pri Devínskej ceste

11/R-2

Nad Devínom I.

35889m²

Zariadenia odporúčané pre lokalizáciu na rozvojových
plochách rekreácie
plochy a zariadenia adrenalínových športov
maloplošné ihriská
golfové ihriská
plochy a zariadenia pre zimnú rekreáciu
plochy a zariadenia pre vodnú rekreáciu
areál zdravia
pobytové lúky
náučné chodníky
turistické trasy
cyklistické trasy
jogingové trasy a okruhy
inline trasy a okruhy
jazdecké trasy
kynologické trasy

09/1

Krčace

21376m²

" Mestský geoinformačný systém © Hlavné mesto SR Bratislava, 2006 "
11/R-1

Kráľova hora

Nad Lamačom

