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Nový bikesharing Piešťany, Poprad
V Trnave sa stavia cyklogaráž
Nový e-bikesharing v Prahe
Medzi Piešťanmi a Vrbovým bude nová cyklotrasa
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Najväčšie parkovisko pre bicykle (12,500) v Utrechte by mali otvoriť 19.augusta
Zdroj:BicycleDutch/Twitter

Pedál.
S bikesharingovými systémami sa na Slovensku roztrhlo
vrece. Sme radi, že tieto systémy sa pomaličky
zavádzajú aj do našich miest. Uvidíme, ako im to vydrží!
Na druhej strane tu máme ešte stále krásne leto a vy
určite využívate bicykel na spoznávanie Slovenska lebo
zahraničia. Verím, že sa so svojimi zážitkami podelíte
s nami!
Oddychujte a bicyklujte 
Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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Pozvánka a druhá informácia
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BIKESHARING UŽ AJ V POPRADE
Foto: glob.zoznam.sk

Už aj v Poprade majú verejné bicykle. Na 12
stanovištiach v rámci celého Popradu je tak
rozmiestnených zatiaľ 65 bicyklov, ktoré si môžu
obyvatelia či návštevníci mesta za poplatok požičať a
po použití ich vrátiť. Systém je postavený na
technológii spoločnosti ANTIK, ktorý už funguje
v Košiciach.
„Uvidíme, či sa to uchytí, alebo nie, ak bude veľký
záujem, tak na budúcu jar by sme výrazne zvýšili
počet takýchto bicyklov. Dúfame, že nepomiznú a
ostane ich 65 aj do októbra, dovtedy ich chceme
nechať v prevádzke," uviedol pri príležitosti spustenia
projektu primátor Popradu Anton Danko.
Táto služba má priniesť iný spôsob dopravy, aký v
tomto meste fungoval doteraz.
Systém je podľa realizátorov veľmi jednoduchý, stačí
si stiahnuť aplikáciu, zaregistrovať sa a nájsť si voľný
bicykel kdekoľvek na území mesta.
„Odtiaľ si ho môže vziať, presunúť sa kam potrebuje a
nechať ho na voľne prístupnom mieste, tak aby
nezavadzal, kde ho vďaka aplikácii nájde ďalší človek.
Toto je systém bezstanoviskový a nevyžaduje hľadať 5
miesto s voľným bicyklom," ozrejmil Peter Blaas zo
spoločnosti Antik Telecom.

Vďaka tomu sú bicykle viac rozptýlené v rámci
celého mesta a tak aj ľahšie dostupné.
Odhaduje, že priemerná jazda v Poprade bude päť
až šesť minút, takže prevoz môže stáť niekoľko
centov.
Na úvod treba zaplatiť 30-eurový depozit a kredit
desať eur. „Ľudia, ktorí si obľúbia verejný bicykel,
si môžu kúpiť mesačný paušál alebo sezónny
lístok," dodal Blaas.
Podobný systém sa pripravuje aj v Trebišove
a Moldave nad Bodvou.

Čítajte viac: https://spis.korzar.sme.sk/c/22185236/ajpoprad-zaviedol-v-meste-zdielanebickyle.html#ixzz5wMbMbiWN

AJ PIEŠŤANY MÔŽU VYSKÚŠAŤ BIKESHARING

Od začiatku augusta môžu obyvatelia a
návštevníci mesta Piešťany bezplatne
využívať 24 modrých bicyklov.
Bicykle majú k dispozícii bez registrácií,
platieb či kreditných kariet. "Chceme veriť,
že sme už v dobe, keď si ľudia budú vážiť, že
si môžu požičať zadarmo bicykle a
nebudeme ich musieť loviť niekde z rieky,"
uviedla prednostka Mestského úradu v
Piešťanoch Denisa Bartošová.
Bicykle si môžu záujemcovia požičať na
jednom zo šiestich stanovíšť, ktoré sú
umiestnené pri fontáne na železničnej a
autobusovej stanici, na Kolonáde na
Winterovej ulici, na tržnici na Nálepkovej
ulici, pri nákupnom centre sídliska Juh na
Krajinskej ulici, v Lodenici a pri Magna
Gallery na Teplickej ulici. Každý bicykel je po
použití potrebné uložiť na niektorom z
určených stanovíšť.

Bicykle na bezplatné používanie poskytla
spoločnosť Magna Energia, ktorá zámer
iniciovala. Na projekte participuje mesto
Piešťany i cyklo-servisná spoločnosť Welo,
ktorá zabezpečuje servis bicyklov. Bicykle
by mali byť v prevádzke v závislosti od
počasia do novembra.
Bezplatné zdieľanie bicyklov pripravuje aj
piešťanská radnica, ktorá poskytne desať
bicyklov.
Aktuálne sa uskutočňuje verejné obstarávanie
na ich dodávateľa. "Stojany na bicykle budú
umiestnené pred Piešťanským informačným
centrom na Pribinovej ulici, pred železničnou
stanicou a na sídlisku Juh," uviedla Bartošová.
Zdroj:
https://mytrnava.sme.sk/c/22180560/cyklistimozu-bezplatne-vyuzivat-prvych-24-zdielanychbicyklov.html#ixzz5wZfROcPL

Foto: Facebook Magna Energia
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NOVÁ CYKLISTICKÁ CESTIČKA ČIERNY BALOG – HRONEC
Text a foto: Marián Kasala, SCK Bicyglo, Trnava
Článok vám prináša Cykloplatforma Slovenska

Od minulého týždňa je k dispozícii
cyklistom novučičká cestička pre cyklistov
spájajúca Hronec s Čiernym Balogom.
Vedie súbežne s riečkou Čierny Hron
na jednej strane cestičky a úzkokoľajkou
Čiernohronskej lesnej železničky na druhej
strane.
Už počas dokončovacích prác tu bol badať
zvýšený pohyb zvedavcov a nedočkavcov.
Ihneď po záverečných kozmetických
úpravách trasa pocítila nápor najmä
cyklistov využívajúcich bicykel na relax,
zastúpenie mali i cyklisti využívajúci
bicykel na presun medzi obcami, korčuliari,
turisti.

Stav komunikácie pred výstavbou cestičky pre cyklistov
apríl 2019

Veľká škoda, že momentálne nie je možné
kombinovať bicykel so železničkou, ktorá
v súčasnosti v tomto úseku premáva asi do
polovice po Výhybňu Šánske. V úseku
Šánske – Hronec – Chvatimech je trať
dočasne mimo prevádzky a čaká na
komplexnejšiu rekonštrukciu. Hádam sa
čoskoro dočkáme sprevádzkovania v jej
pôvodnej dĺžke.
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Stav komunikácie pred výstavbou cestičky pre cyklistov
apríl 2019

Na západnej strane je možné
pokračovať po miestnej
komunikácii do Hronca alebo
Kamenistou dolinou do Sihly.
Na východe cestička pre
cyklistov plynule nadväzuje
na zrekonštruované miestne
komunikácie v Čiernom
Balogu s hustou sieťou
značených cykloturistických
trás.
Jediným nedostatkom
novučičkej cestičky je jej
ukončenie závorou v Čiernom
Balogu. Ideálnejšie by bolo
osadiť stredový stĺpik,
prípadne závoru iného
konštrukčného prevedenia.
Pri prechádzaní
s cyklovozíkom stredom nie
je možné prejsť. Našťastie má
dostatočne vysokú svetlú
výšku na jej „podlezenie“ na
jednej strane.
Cestička ma šírku minimálne
3m, dlhá je takmer 4
kilometre. Realizovaná bola
z IROP-u. Celkové výdavky
na projekt boli 376 451,04
EUR, pričom nenávratný
finančný príspevok z fondov
EÚ bol vo výške 319 679,98
EUR.

Začiatok cestičky pre cyklistov od Hronca

Výhybňa Šánske, momentálne konečná stanica vláčika z Čierneho Balogu, sa
nachádza hneď vedľa novej cyklocestičky.

… ak je rampa zavretá, vozíky majú problém.
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Cykloprístrešky v Dubline

Cyklovízia 2040 pre Holandsko

Možno by sa menej kradli bicykle, ak by mali obyvatelia pri
domoch takéto cykloprístrešky ako v írskom Dubline.

Irischcycle.com
Holandský cyklospolok Fietsbond publikoval víziu
pre cyklodopravu pre rok 2040. Kto má odvahu ,

Čakanie na zelenú v Kodani

môže si ju pozrieť tu:

Nie je to demonštrácia. To iba cyklisti v Kodani čakajú na
zelenú..

@Sidsel_Hjuler

9

https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/pdf-versie/

Keď na rozvoz objemného tovaru nepotrebujete auto...

Londýn
Zdroj:
Twitter,
Pedalmeapp
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V TRNAVE STAVAJÚ PRVÚ AUTOMATICKÚ GARÁŽ PRE BICYKLE

Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré bude mať
automatický parkovací dom pre bicykle. Stáť bude pri
železničnej stanici, jeho výstavba sa začína 1. augusta a
práce vrátane skúšobnej prevádzky by mali byť
ukončené do marca budúceho roku. Na realizáciu tohto
projektu získalo Mesto Trnava v októbri minulého roka
nenávratný finančný príspevok z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020 vo
výške 505 319,11 eur. Celková cena diela je 652 656 eur.
Cieľom projektu a trnavskej mestskej samosprávy je
podpora udržateľnej mobility v našom meste. Rast
individuálnej automobilovej dopravy pri reálnych
možnostiach cestnej siete a počtu parkovacích miest je
neudržateľný nielen v Trnave, ale vo všetkých väčších
slovenských a európskych mestách. Vzhľadom na
skutočnosť, že automobilová doprava patrí k najväčším
znečisťovateľom ovzdušia v mestách a klimatické zmeny
spôsobené nárastom koncentrácie CO2 v atmosfére už
cítime denne na vlastnej koži, potrebné opatrenia sa musia
vykonávať neodkladne. Trnavčania, ktorí denne cestujú do
zamestnania vlakom alebo autobusom, už nebudú musieť
riešiť problém s celodenným parkovaním svojho auta. Ak
budú chcieť, na železničnú či autobusovú stanicu sa môžu
dopraviť aj na bicykli, ktorý si bezpečne uschovajú v
parkovacom dome,“ povedala projektová manažérka
Zuzana Betinová z útvaru projektového manažmentu
Mestského úradu v Trnave. Projekt nadväzuje na budovanie
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cyklotrás a bikesharing, ktorý tiež masívne podporuje
využívanie cyklistickej dopravy v meste.

Jednou z možností ako znížiť v meste emisie CO2,
je aj preferovanie a podpora cyklistickej dopravy.
„Atraktivitu cyklistickej dopravy chceme zvýšiť aj
prostredníctvom vybudovania automatického
parkovacieho domu pre bicykle pri železničnej
stanici. Napríklad,
Vyše 11 metrov vysoký parkovací dom v tvare
dvanásťuholníka s kapacitou pre 118 bicyklov
bude priamo prepojený s cyklistickým chodníkom,
ktorý vedie zo Staničného parku k vlakovej a
autobusovej stanici. Automatizovaný proces
uschovania bicykla bude trvať maximálne 30
sekúnd a jeho fázy aj bezpečnostné pokyny sa
zobrazia na monitore. Zákazník si na záver vyberie
z prístupového terminálu potvrdenie, ktoré neskôr,
keď si bude chcieť bicykel vyzdvihnúť, vloží do
čítačky terminálu. Systém zobrazí na displeji
požadovanú platbu, po vhodení mincí do
mincovníka vyhľadá zákazníkov bicykel a vyvezie
ho pred prijímacie dvere.
Mesto Trnava sa vopred ospravedlňuje
Trnavčanom za obmedzenia spôsobené výstavbou
a ďakuje za porozumenie.
Zdroj: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnavabude-mat-prvy-automaticky-parkovaci-dom-prebicykle-na-slovensku-jeho-vystavba-sa-uz-zacina

Časť cyklocestičky
musieť asi búrať

V Prahe ďalší systém
verejných bicyklov
FREEBIKE

budú

Foto: Michal Ivan
V Prahe pribudol nový bikesharingový systém, Freebike
Ide o bezstanicový systém, ktorý je založený na
elektrobicykloch. Samotné bicykle sú trošku netypické
pre bikesharing a pripomínajú niečo medzi horskými
bicyklami a krosom.

Kauza predraženej stavby cykloželezničky z
Prešova na Sigord stále nemá definitívnu dohru.
Podľa posledných správ budú musieť možno časť
cyklocestičky zbúrať. Je tu však viacero
problémov.

Ako promo akcia pri novej registrácii ponúka
prevádzkovateľ zadarmo 100 minút.

Zhotoviteľ požaduje 560-tisíc eur za práce navyše
a odôvodňuje to chybami v projekte.

Môžete si zvoliť medzi rôznymi formami tarify
a predplatného. Napríklad na rok stojí systém 1899 KC,
na mesiac 299 Kč.

Projektant sa však bráni a hovorí o oprávnene
trojnásobne nižšom navýšení.

Systém umožňuje časť jazdy bez motoru nespoplatňovať,
väčšinou prvých 10 alebo 15 minút, závisí to od tarify
a potom sa uplatňuje minútová tarifa, 2Kč za min.

Na ťahu je mesto Prešov, ktorému hrozí, že môže
prísť o viac ako milión eur z eurofondov a
cyklocestu bude musieť platiť z vlastnej kasy.

Používatelia si môžu dať medzi jazdou aj pauzu, ktorá sa
nespoplatňuje. Tá sa opäť líši medzi tarifami od 120-180
minút.

Z vyjadrení vyplýva, že práce navyše uznáva aj
projektant, avšak rozpor medzi projektantom
Cykloželezničky a vyjadreniami zástupcu
zhotoviteľa je v objemoch, množstvách a v
konečnom dôsledku tak vo výške ceny za práce,
ktoré neboli pôvodne plánované.
V súčasnosti mesto čaká na znalecký posudok,
ktorý má preveriť súlad vykonaných prác s
projektovou dokumentáciou, fakturovanými
položkami a prácami, posúdenie kvality a
množstva vykonaných prác. Tak uvidíme..
Zdroj: https://presov.korzar.sme.sk/c/22188020/castipresovskej-cyklozeleznicky-sa-mozno-buduburat.html#ixzz5wU50IkXd

Zdroj:Freebike.com
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NOVÝ WEBPORTÁL O CYKLORIEŠENIACH Z DÁNSKA

Svetová cyklistická únia (UCI) spolu
s Dánskou cyklistickou ambasádou
predstavili nový webportál, ktorý má
pomôcť celosvetovo priniesť informácie
o riešeniách v cyklodoprave.
Či už je cykloinfraštruktúra, plánovanie,
cost-benefit analýza, dopad na životné
prostredie, parkovanie nájdete tam viacero
zaujímavých inšpirácii.
Stačí len kliknúť na:

https://cyclingsolutions.info/

13

CYKLOCHODNÍK DO VRBOVÉHO
ZAČAŤ STAVAŤ NA JESEŇ

MAJÚ
O tom, že v prípade potreby bude možné
koľajnice uložiť späť, hovorí aj fakt, že pôvodný
kameninový násyp sa odstraňovať pri budovaní
cyklochodníka nebude, ale práve naopak, na
viacerých miestach dôjde ešte aj k jeho
doplneniu.

Inovácie sa však dočkal aj pôvodný projekt a
cyklotrasa nebude končiť podľa pôvodného úmyslu
vedľa okružnej križovatky pri Tescu, ale v telese
železnice bude pokračovať až k podchodu popod
železničnú trať na Vrbovskej ceste.

Novelizáciou zákona, prenájmom pozemkov
namiesto ich vyradenia spod kompetencií
železníc a samotnou konštrukciou
cyklochodníka, tak strácajú význam akékoľvek
argumenty o nenávratnej strate železnice pre
budúce generácie.

Podľa slov hlavného iniciátora tejto cyklistickej
spojnice medzi Piešťanmi a Vrbovým cez Trebatice a
Krakovany, starostu obce Trebatice Juraja Vala,
projekt rieši aj dve nebezpečné križovania
cyklochodníka s cestou druhej triedy.
Ide o železničné priecestie neďaleko miestnej časti
Piešťan, Kocuríc, a druhé na odbočke do Krakovian v
smere na Nové Mesto nad Váhom. „Na
cyklochodníku pred križovaním ciest budú
umiestnené prvky, ktoré prinútia cyklistov zosadnúť
z bicykla a na druhú stranu cesty sa presunú ako
chodci po priechodoch pre chodcov,“ vysvetlil nám J.
Valo. Podľa slov starostu o bezpečnosť chodcov po
zotmení sa postará aj nasvietenie priechodov.
Združenie obcí však nechce skončiť len u tejto trasy a
na cyklotrasu do Vrbového sa v Trebaticiach pripojí
cyklotrasa do obce Veľké Kostoľany. „Na
spracovanie projektovej dokumentácie nám Trnavský
samosprávny kraj priklepol dotáciu 40-tisíc eur,“
povedal starosta Trebatíc.
Realizáciu výstavby cyklochodníka z Piešťan do
Vrbového zjednodušila aj novelizácia zákona o
železniciach zo záveru minulého roka. Na základe
tejto novely pri prestavbe nevyužívaných železníc na
cyklochodníky sa tieto nemusia zo slovenskej
železničnej sieti vyradiť, ale ministerstvo dopravy
môže pozemky pod železnicami dlhodobo prenajať a
železnica sa na cyklochodník zmení len jednoduchou
zmenou využívania účelu stavby. A v prípade, že by
sa v budúcnosti objavila spoločenská objednávka na
návrat železničnej dopravy, železničiari nájom
ukončia a namiesto cyklochodníka uložia späť
koľajnice.

A k zamieňaniu si nostalgie s historickou
hodnotou tejto železnice vydali na žiadosť Petra
Veverku stanovisko aj pamiatkari, ktorí
jednoznačne potvrdili, že z ich pohľadu nie je na
tejto trati nič historické, čo by z pohľadu ich
úradu bolo potrebné chrániť.
Neostáva tak už nič iné, len dúfať, že sa opäť
neobjavia jednotlivci, ktorí svoje osobné záujmy
postavia nad záujmy spoločenské a nezačnú
mariť jedenásťročnú snahu štyroch samospráv o
cyklochodník z Piešťan do Vrbového.

Zdroj:
https://www.piestanskydennik.sk/2019/02/06/cykloch
odnik-do-vrboveho-realitou-v-roku-2020/
Autor : Jozef Vojčiniak
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Najlepším systémom verejných bicyklov v rámci platformy
NEXTbike je žilinský systém BikeKIA

Toto prvenstvo si získal spomedzi 1600 miest, kde sú v súčasnosti v prevádzke bicykle na
platforme Nextbike.
Získal si to práve množstvom vypožičaní, napr. v máji to bolo skoro 50 tisíc výpožičiek, pričom
priemerne sa bicykel požičal 17 x. Jeden bicykel sa vypožičal až 25x za deň.

Mimochodom existuje aj rekordér spomedzi bicyklov. Bicykel číslo 36600 ste si od spustenia
služby do dnešného dňa vypožičali 1 775-krát!

Samotný systém pritom nemá až tak moc bicyklov,120 a staníc je tiež iba 20, ale vidieť, že
bicykle si v meste obľúbili, dokonca požadujú, aby ich bolo viac.

Zdroje:
http://nextbike.international/monthly-newsletters/may-june/#top-world
bikekia.sk
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Kade tade na bicykli
Mnohí z vás prinášate zaujímavé tipy na cyklovýlety do skupiny Slovensko na bicykli. Preto sme sa
rozhodli ich zverejniť.

.

Juraj Ozimy Rotterdam

Peter Ninaj Rakúsko

Jaro Ferianc Čierna voda
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Marián Hornádek Slovinsko

Erika Božková Žilina
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+

Tu je cykloulica! Mesto Monchengladbach. @RadRitter

-

Priechod pre cyklistov v Červenom kláštore. Že by historický?
Zdroj: FCB Ivan Janček
18

Cyklistická doprava
Elektronický odborný časopis o cyklistickej doprave
Číslo 8 Rok 2019 Ročník X Web: www.mulica.sk/cyklisticka_doprava ISSN 1338-0486
Správy, ktoré nemajú uvedený zdroj sú preberané z portálu www.cyklodoprava.sk

Informácie preberané z iných zdrojov, alebo publikované jednotlivcami nemusia odrážať názor
redakcie. Časopis sa distribuuje bezodplatne. Neprešlo jazykovou úpravou. Uzávierka čísla 10.
V mesiaci.

Skupina Slovensko na bicykli, stránka Cyklodoprava.sk

# cyklodoprava
Je to neziskový projekt OZ MULICA. Vychádza mesačne.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Vydavateľ:

Redakcia:

OZ MULICA

Marián Gogola – šéfredaktor

Bláhova 449/21
01004 Žilina

Radovan Červienka –redaktor
Martin Bolo – redaktor

Email: info@mulica.sk

Ján Roháč - redaktor

19

Zopár tipov na leto, ako si užiť bicykel na cestovanie
Zdroj: Instagram, #bikewander

@davidauer .

Brenner.mont

Il.french

20

