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

rozvojové plochy športu a telovýchovy celomestského významu

rozvojové plochy športu a telovýchovy lokálneho významu

rozvojové plochy rekreácie celomestského významu

rozvojové plochy rekreácie lokálneho významu

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
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

" Mestský geoinformačný systém © Hlavné mesto SR Bratislava, 2006 "
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08/1

Za diaľnicou III.

Karloveské rameno

23401m²

14/8

Za diaľnicou II.

16278m²

14/R-3
14002m²

14/7

14/12
27880m²

14/R-2
152493m²

Kapitulský dvor

14/6

Viedenská cesta

Za diaľnicou I.
70568m²

Pri bažantnici II.

Pri bažantnici I.

238153m²

15/R-2

Za diaľnicou II.
25615m²

15/R-1

1034079m²

Za diaľnicou I.

Janíkov dvor I.

Pri dialnici

35121m²

14/1

199769m²

14/R-4

14/R-1 Pri Veslárskom klube
48911m²

15/6

35041m²

14/2

Janíkov dvor III.
8437m²

14/3

Janíkov dvor II.
75254m²

15/R-4
18588m²

14/R-6

Malý Draždiak

7926m²

14/10

Pri ČOV

Pred hrazdou

174074m²

14/5

Pri závodisku

Pod ČOV

Draždiak - Štrkovisko

Veľký Draždiak

28407m²

14/R-5
56006m²

14/R-7
79143m²

14/4

79101m²

15/R-5
125656m²

Za Rusoveckou cestou

Jarovce - sever I.

15/5

27028m²

Pri hrádzi

40193m²

14/9

14/R-8

72394m²

Pri ramene Zuzana

15/4_ Pri veslárskej drahe

325929m²

14/R-9

Za hrádzou

Veľký Zemník

Za hrádzou

367198m²

14/11

7748m²

15/R-8

147271m²

