
DOPRAVA V KONTEXTE 
URBANISTICKÉHO ROZVOJA MESTA

• Napojenie mesta na nadradený 
komunikačný systém SR

• Riešenie komunikačného systému mesta
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Napojenie mesta na nadradený 
komunikačný systém SR

Základná komunikačná sieť na území mesta Košice je vo svojej koncepcii už
založená vychádza z  týchto zásad:

• zohľadňuje sa trasa plánovanej a zčasti vybudovanej trasy diaľnice D1 
• zohľadňujú sa napojovacie body mesta na diaľnicu D1 vo forme diaľničných 

privádzačov  /pre rozdelenie záťaží do mesta/:

• I. severný - v trase dnešnej cesty I/68 pri obci Budimír, vybudovaný

• II. východný - s napojením z dnešnej cesty I/50 pri obci Košické Olšany, 
v  novej samostatnej trase    

• III. východný s napojením  z  plánovanej  rýchlostnej  komunikácie  
SEVER-JUH  - R2  /obchvat Košíc/ v novej samostatnej trase, so 
zaústením na komunikáciu Južné nábrežie







Červený rak



Nižné Kapustníky



Prešovská
- Sečovská



Riešenie komunikačného systému 
mesta

Základná komunikačná sieť na území mesta Košice

Základný  dôraz je kladený na dobudovanie:
• vnútorného a vonkajšieho dopravného okruhu, kde sa 

realizuje najväčšia časť dopravného výkonu, na jeho 
homogenizáciu, riešenie križovatiek s budovaním 
automatizovaného systému riadenia mestskej cestnej 
premávky s vytváraním podmienok pre znižovanie 
negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

• dobudovanie ostatnej mestskej komunikačnej siete





Výstavba komunikácií a uzlov
• Mimoúrovňové napojenie  SAD a most ŽSR/ (1)
• Prepojenie Klimkovičovej na Moskovskú triedu (2)
• Prestavba Hviezdoslavovej ul. na štvorpruhovú (3)
• Ľavobrežná komunikácia  úsek Priemyselná-Rampová (4)
• Komunikačné prepojenie Gemerská – Popradská (5)
• Prepojenie Pereš - Lorinčík (6)
• Prepojenie Slovenská - Vodárenská (7)        
• Prestavba nám. Osloboditeľov (8)
• Mimoúrovňová križovatka pri Sladovni (9)
• Skapacitnenie II/552-Slanecká (10)
• Obchvatové komunikácie:   - Kavečany (11)
• - Krásna(12)
• - Šebastovce (13)
• Prestavba a mimoúrovňový uzol pri Amfiteátri (14)
• Rekonštrukcia Kostolianskej cesty (15)
• Predĺženie mestskej triedy sídl. Ťahanovce s prepojením na 

Kostoliansku cestu  s mostom cez žel. trať a Hornád (16), 
alternatívne preskúmať možnosť prepojenia Kostolianskej na     
Európsku triedu(17)

• Prepojenie Masarykova- Prešovská- DH (18)    
• Prepojenie Jantárová - Južné nábrežie (19)
• Mimoúrovňové napojenie letiska na I/50 pri Pereši (20)





Ďakujem za pozornosť


