
BUC - Pasienky -
          Tehelné pole

BPC - Kamzík - Horná
           Mlynská dolina

BUC - Mlynská dolina -
           Zoologická záhrada

APL - Devínska kobyla -
          Nad starou Dúbravkou

BPC - Pod Devínskym hradom

BPC - Poľný mlyn

BUC - Petržalka -
           Mestský lesopark

BUC - Sad Janka Kráľa

AUC - Vajnorka

AUC - Zlaté piesky

AUL - Vrakunský lesopark

AUC - Šajby

BUL - Horský park

BUL - Krčace

BUL - Pod Plánkami -
          Na barine

BUL - Pri rybníku

AUC - Pri štátnej ceste -
           Pri Mláke

APC - Pri Bažantnici

APC - Rusovecký lesopark

APC - Veľký a Malý Zemník

APC - Na hrádzi

AUC - Medzi hrádzou a
           Dolnozemskou cestou

APC - Vinohradnícka cesta -
           Nové štrkovisko

LEGENDA:

šport, telovýchova a voľný čas
rekreácia v prírodnom prostredí

existujúce medzinárodné a tranzitné cyklistické trasy

existujúce hlavné mestské cyklistické trasy

značené turistické trasy
lesné cesty

AUC - priestor voľného času v urbanizovanom prostredí
           celomestského významu
AUL - priestor voľného času v urbanizovanom prostredí
           lokálneho významu

APC - priestor voľného času v prírodnom prostredí
           celomestského významu
APL - priestor voľného času v prírodnom prostredí
           lokálneho významu

BUC - priestor voľného času v urbanizovanom prostredí
           celomestského významu
BUL - priestor voľného času v urbanizovanom prostredí
           lokálneho významu

BPC - priestor voľného času v prírodnom prostredí
           celomestského významu
potencialne rozvojové polohy

navrhované medzinárodné a tranzitné cyklistické trasy

navrhované hlavné mestské cyklistické trasy
potencialne trasy na overenie

cestná sieť
železničná sieť

navrhované trasy v zmysle Koncepcie rozvoja cyklotrás
v Bratislavskom samosprávnom kraji - Cyklotrasy bez hraníc

existujúce trasy v zmysle Koncepcie rozvoja cyklotrás
v Bratislavskom samosprávnom kraji - Cyklotrasy bez hraníc

Územný generel športu a rekreácie
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Schéma priestorov voľného času
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