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Cestná sieť

Prešov
- križovatka 

historických 
obchodných obchodných 
ciest 
sever-juh 

a
východ-západ



Cestná sieť

Prešov 
r.1772



Cestná sieť

• Vylúčenie 
prieťahu cesty 
I/68 z 
historického 
jadra (PR) –jadra (PR) –
dočasná trasa 
Šafárikova -
Východná



Cestná sieť

Hlavné 
problémy: 

• prieťahy ciest 
I.triedy cez 
centrum centrum 
mesta

• križovatka 
ciest I.triedy 
na hranici 
pamiatkovej 
rezervácie



Cestná sieť
• Súčasný stav:
Nevyhovujúce 

prieťahy ciest 
I.triedy cez 
centrum mestacentrum mesta

Náhradné trasy 
tranzitnej 
dopravy po 
cestách 
III.triedy a 
miestnych 
komunikáciách



Cestná sieť

Hlavné úlohy:
- zmena z 

centrálneho 
na radiálno na radiálno 
– okružný 
systém

- odklon 
tranzitnej 
dopravy



Cestná sieť

• Základný 
komunikačný 
systém mesta systém mesta 
Prešov podľa 
územného 
plánu mesta



Cestná sieť
Rozhodujúce dopravné investície pod ľa investorstva:
• NDS: - D1 Prešov-západ – Prešov-juh     (ÚR)

- R4 Prešov-západ –Kapušany        (ÚR)
- Privádzač R4 Prešov – východ (Grófske)

• SSC: - Preložka I/68 - Nábrežná komunikácia 
Škultétyho – ZVL (ÚR)

- Preložka I/68 Sabinovská – Bardejovská- Preložka I/68 Sabinovská – Bardejovská
- Preložka I/68 Bardejovská – Košická

• PSK: - Rekonštrukcia Kuzmányho ul.   (ÚR)
- Rekonštrukcia III/0682 Solivarskej ul.

• Mesto Prešov: I.mestský okruh
- Rekonšt. križovatky Štefánikova/Hviezdoslavova
- Rekonštrukcia križovatky Námestie legionárov



Cestná sieť

Hlavné problémy:
- nedostatok 

investícií
- „Dostatočná“- „Dostatočná“

základná cestná 
sieť 
v Prešove podľa 
Ministerstva 
dopravy 



Cestná sieť

• Inteligentný 
mestský 
dopravný 
systém –
„zelená vlna“ „zelená vlna“ 
na hlavných 
cestných 
ťahoch



Železničná doprava

• Hlavné problémy:
- preložka trate 

Prešov – Plaveč 
(odstránenie 7-mich (odstránenie 7-mich 
úrovňových 
priecestí)

- priame rychlíkové 
spojenia Prešov -
Bratislava



Mestská hromadná doprava
Hlavný cieľ: 

zlepšenie 
dopravnej 
obslužnosti

• Rozvoj 
trolejbusovej 
dopravy (nové dopravy (nové 
trate)

• Midibusy v 
okrajových 
častiach

• Integrovaný 
dopravný 
systém



Cyklistická doprava



Cyklistická doprava

Zámery: cyklocestičky
- Bikoš
- Šváby 
- Kuzmányho
- Kúpeľná-Pod Kalváriou
- Levočská-Vydumanec
- Škultétyho-Borkut
- Cykloželeznička Prešov-

Sigord-Zlatá Baňa




