VÝSTAVBA RÝCHLODRÁHY

Nosným dopravným systémom na prepravu obyvateľov sídliska mala byť rýchlodráha na báze metra.
Z politických dôvodov sa však používal názov rýchlodráha, keďže podľa vtedajších definícií mohlo mať metro
len mesto, ktoré dosiahlo jeden milión obyvateľov. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky nemal štát na
jej výstavbu dostatok peňazí. Jej výstavba sa viackrát menila, až bol napokon celý projekt pozastavený.
Prvé návrhy na výstavbu rýchlodráhy siahajú do prvej polovice 70. rokov. Ako nosný systém MHD bolo metro zakotvené v Smernom územnom pláne Bratislavy
už v roku 1976.

Dočasná trať

Aby sa výstavba rýchlodráhy urýchlila, v rokoch 1983 – 1987 mali vybudovať dočasnú povrchovú trasu. Trať mala mať jednu zastávku v Petržalke (stanica Petržalkacentrum) a dve na bratislavskej strane – pri divadle Malá scéna a Autobusovej stanici Mlynské nivy. Rýchlodráha mala využívať vlaky zo Sovietskeho zväzu.
Plánovaný interval v špičke bol 3 minúty a za hodinu mala prepraviť vyše 10-tisíc osôb. Cez Dunaj trať prechádzala po Starom moste. Súčasťou bola výstavba
estakády k Starému mostu, ktorú dnes využíva električková trať. Výstavbu však v roku 1985 zastavili z dôvodu vysokých finančných nákladov.

Nová výstavba

Nová etapa výstavby metra sa začala v roku 1988 výstavbou trasy B v Petržalke, ktorej generálnym projektantom bol Projektový ústav dopravných stavieb (PÚDOS).
Nové trasovanie navrhol Metroprojekt Praha so štyrmi radiálami (dve trasy A a B) v celkovej dĺžke 42 km (trasa A = 26,9 km, trasa B = 15,1 km) so 45 stanicami.
Prioritou bolo vybudovanie 9-kilometrového úseku trasy B, ktorá mala spojiť sídlisko Petržalka s Hlavnou stanicou ČSD deviatimi stanicami:
Lúky-juh, Lúky-sever, Háje-juh, Háje-sever, Petržalka-centrum, Dunaj, Prior, Obchodná ul. a Hlavná stanica ČSD. Výstavba sa začala v roku 1988, do roku 1997 mal byť
uvedený do prevádzky úsek I. B (Lúky-juh – Dunaj) v dĺžke 6 km a celý úsek v roku 2000 až 2005.
Z dôvodu politických zmien v novembri 1989 sa v roku 1990 rozbehnutá výstavba metra zastavila. Po prvotných snahách o výstavbu vhodnejšieho typu, tzv. ľahkého
metra, ktorý by lepšie vyhovoval bratislavským podmienkam, sa napokon v roku 2003 prestalo o výstavbe metra v Bratislave v najbližšom čase uvažovať. Za hlavný
nosný systém mestskej hromadnej dopravy sa určila sieť električiek.

Navrhovaná sieť metra v Petržalke a centre mesta

Základný kameň bratislavskej rýchlodráhy z roku 1988

Interiér stanice

Výstavba metra sa začala v roku 1988
na území Petržalky. Na území Petržalky
bolo naplánovaných päť staníc: Lúkyjuh, Lúky-sever, Háje-juh, Háje-sever
a Petržalka-centrum.

Stanica Lúky-juh

Za plánovanou stanicou Lúky-juh je vybudovaný
traťový tunel vedúci do depa
Obrazová vizualizácia trasy rýchlodráhy na
Jantárovej ceste (Čs. interbrigadistov)

Stanica Lúky-sever

Nákres trasy rýchlodráhy na dnešnej Jantárovej ulici (Čs. interbrigadistov)

Trasa rýchlodráhy v Bratislave

Stanica Háje-juh

Stanica Háje-sever

