Dopravné obmedzenia ČSOB Bratislava marathon 2019
sobota (06.04.2019) a nedeľa (07.04.2019)
SOBOTA 06.04.2019
V sobotu (06.04.2019) sa dopravné obmedzenia dotknú: v súvislosti s konaním jednotlivých behov v čase od
10:30 do 17:30 hod. Pribinovej ulice pri Eurovea v úseku od Šafárikovho námestia po vyústenie Pribinovej
ulice/Olejkárskej ulice na Landererovu ulicu – príjazd do garáží Eurovea bude možný poza budovu SND –
vjazd/výjazd Ružinov.
V čase od 16:15 do 17:15 hod. bude obmedzený príjazd a výjazd po Viedenskej ceste smerom na parkovisko pri
Divadle Arena na Tyršovom nábreží.
Parkovanie v Eurovea: celý deň bude voľný vjazd/výjazd „Ružinov“, rovnako tak vonkajšia parkovacia plocha
vedľa Eurovea pred budovou Dopravného podniku na Olejkárskej ulici. V čase od 10:30 do 17:30 hod bude
obmedzený vjazd/výjazd „Centrum“. Na parkovanie odporúčame využiť aj vonkajšie parkovacie plochy v okolí
Eurovea, prípadne na nábreží Dunaja z mestskej aj petržalskej strany. Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce
pri Eurovea je počet parkovacích miest priamo v Eurovea limitovaný a je nižší ako počas podujatia v roku 2018.

NEDEĽA 07.04.2019
V nedeľu (07.04.2019) sa dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatím v čase od 08:45 do 14:00 hod., dotknú
najmä mestských častí Staré Mesto a Ružinov, a to najmä Karadžičovej ulice, Mlynských Nív, Ružinovskej ulice
v oboch smeroch po križovatku s Tomašikovou ulicou, Záhradníckej ulice a ulíc centra mesta – hlavne
Amerického námestia, Špitálskej ulice, Námestia SNP, Jesenského, Hviezdoslavovho námestia a Vajanského
nábrežia. Obmedzená doprava bude v čase od 09:00 aj na Viedenskej ceste (návštevníci výstavy Flóra na Inchebe
budú mať vstup umožnený) a v okolí Tyršovho nábrežia.
Doprava na jednotlivých uliciach bude priebežne zatváraná a otváraná v závislosti od prebehu pelotónu bežcov.
Od 08:40 hod. do 12:00 hod. bude obmedzená doprava na Moste Apollo. V čase od 09:00 do 12:00 bude
výraznejšie obmedzená doprava aj na Landererovej a Prístavnej ulici.
Vodičom odporúčame namiesto tranzitu cez centrum mesta popri Dunaju (Šafárikovo námestie a Vajanského
nábrežie sú neprejazdné!), využiť mosty cez Dunaj (Prístavný most, Most SNP a Most Lafranconi) a petržalský
obchvat. Priamo v blízkosti trasy behu budú bez obmedzení a plne prejazdné Tomášikova ulica, Bajkalská ulica,
Trnavská ulica, Krížna, Šancová, Suché mýto či Nábr. arm. gen. L. Svobodu po Most SNP.
Vjazd do centra mesta (okolie pešej zóny) pre obyvateľov zóny a dopravnú obsluhu bude zo strany Mlynských
Nív možný cez Grosslingovu a Medenú ulicu, zo strany od River Park bude príjazd možný po Most SNP.
Výjazd z pešej zóny centra mesta a samotných ulíc v okolí pešej zóny bude možný cez Palackého a Jesenského
ulicu smerom na Dunajskú ulicu a následne podľa pokynov polície.
Parkovanie v Eurovea: S obmedzením vjazdu/výjazdu do/z garáží „Centrum“ je potrebné počítať v čase od 07:45
do 14:30 hod., vjazd/výjazd do/z garáží „Ružinov“ bude počas dňa bez obmedzení (treba počítať so zdržaniami
v závislosti od prebehu bežcov v okolí Eurovea) a bude koordinovaný príslušníkmi dopravnej a mestskej polície
– na príjazd do Eurovea odporúčame využiť Košickú ulicu (09:30 – 12:00). Počas dňa máte možnosť využiť aj
vonkajšie parkovacie plochy v okolí Eurovea. Po 12:00 budú obmedzenia na Landererovej, Prístavnej ulici
a Moste Apollo postupne uvoľňované.
Presmerovanie a úprava liniek mestskej hromadnej dopravy bude zverejnená na stránke Dopravného podniku
Bratislava www.dpb.sk.
Ďakujeme všetkým veľmi pekne za pochopenie a porozumenie.

