Pešia zóna na bicykli
Manuál cyklistov, pre jazdu v pešej zóne

Tento leták vám poskytne rady, ako jazdiť
ohľaduplne na bicykli v pešej zóne. Dozviete
sa, kadiaľ do pešej zóny vojsť, aké ulice
využívať, kde zaparkovať. Navyše zistíte,
že pešia zóna sa dá pohodlne obísť, najmä
ak v nej neplánujete zastávku.
Kedy na bicykli do pešej zóny?
keď v nej na bicykli končíte (knižnica, kaviareň,
kino, práca a pod.)
Kedy sa vyhnúť pešej zóne?
keď by ste pešiu zónu iba prechádzali, ale
nekončíte v nej (napr. prejazd z Karlovej Vsi na
Americké nám. alebo z Nám. SNP do Petržalky)
Ako obídem pešiu zónu?
• Historický okruh - Cyklokoalícia navrhla
Historický okruh okolo pešej zóny, hl. mesto
ho zrealizuje v roku 2012. Do jeho vyznačenia
odporúčame používať tieto trasy:
• z Nám. SNP cez Kapucínsku popri
električkovej trati a ďalej cez Židovskú popod
Nový most až k Dunaju
• cez Jesenského ulicu poza Americkú
ambasádu (Paulínyho) až k nájazdu na Nový
most

Ako bezpečne do pešej zóny?

Aké ulice prednostne používam v pešej zóne?

Cez jeden z vjazdov:
• Laurinská od Štúrovej
• Uršulínska pri Hlavnej pošte
• Rybné námestie od mosta SNP alebo z K. Vsi
• Klobučnícka od Nám. SNP
• Hviezdoslavovo nám. od Jesenského
• Gorkého alebo Mostovej

• pohybujem sa po obvode cez trojuholník
Laurinská-Panská-Ventúrska-Františkánske
nám.
• priečne jazdím cez Strakovu, Uršulínsku a
Radničnú, vyhýbam sa Sedlárskej

Ako sa správam v pešej zóne?

• Hviezdoslavovo nám. (pri východoch
z garáží, pri VŠMÚ )
• Laurinská (pri kníhkupectve)
• Panská
• Primaciálne nám. (pri BKIS alebo
pred Magistrátom)
• Hlavné nám. (pri kaviarni Roland)
• Ventúrska (pri Univerzitnej knižnici
oprite bicykel o budovu)
• Rybné námestie (oproti služobnému
vchodu do Bibiana)
• Kamenné námestie (OD MY)
• inde (napr. odkvap, bleskozvod,
zábradlie a pod.)

• prispôsobím rýchlosť jazdy chodcom (max.
10 km/h)
• využívam prednostne ulice, kde je menší
výskyt chodcov
• pri väčších skupinkách chodcov spomalím
alebo zastavím
• jazdím v strede, čo najďalej od dverí, brán
či sedenia, kde môžu nečakane vyjsť chodci
prípadne čašníci
• pri rohoch budov jazdím obzvlášť opatrne,
pri odbočení za roh budovy volím dráhu ďalej
od steny budovy
• jazdím čo najviac priamočiaro, chodci tak
môžu už zdiaľky predpokladať moju dráhu
a vytvoriť koridor, vyhýbam sa očnému
kontaktu.

Kde zaparkujem bicykel v pešej zóne?
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www.cyklokoalicia.sk
info@cyklokoalicia.sk
twitter.com/cyklokoalicia
facebook.com/cyklokoalicia
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