15/R-1
Pri bažantnici I.

1034079m²

15/6
Pri dialnici

35041m²

Územný generel športu a rekreácie
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Číslo výkresu:
Mierka: 1:10 000
Dátum: február 2009

3/5

Návrh funkčného systému šport a rekreácia
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Spracovateľ: Ing. arch. Pavel Gašparovič,
FORM-Projekt,
a kolektív

15/R-3
135009m²

Jarovce - sever II.

15/R-4
18588m²

Jarovce - sever I.

Jarovce - sever II.

21884m²

15/3

15/2
14629m²

Za Rusoveckou cestou

Jarovce - sever I.

15/5
27028m²

15/R-6
Malý Zemník I.

Pri železničnej trati

197229m²

15/1
197117m²

Za železničnou traťou

35936m²

16/5

15/R-7
Malý Zemník II.

Pri Dunaji II.

135435m²

16/3
5861m²

16/R-1
185651m²

15/R-8
Veľký Zemník

Pri Dunaji I.

6153m²

16/2

Pri Dunaji III.

147271m²

16/4
16342m²

Pri Rusoveckom jazere I.

16/R-2 Pri Rusoveckom jazere II.
8148m²

16/R-3 Za kaštieľom I.
25798m²

Za Rusovcami

16/R-4 Za kaštieľom II.
14621m²

16/1

33782m²

16/R-5 Za Rusovcami
169084m²

17/4

Za Čuňovom
11448m²

17/R-1 Čunovo - juh
23237m²

17/3

Pri dunajskej zdrži

48953m²

417526m²

17/R-2 Pri hradzi I.

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

Pri vodáckom kanáli

17/R-4 Pri hradzi III.

72159m²

17/1
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Danubiana

48953m²

17/2

17/R-3 Pri hradzi II.

61271m²

132281m²

