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Cyklojeseň. Lior Steiberg

Pedál.
Práve dnes symbolicky prijala NRSR nový zákon
o cestnej premávke. Do akej miery bude
cyklopriateľský ukáže až čas. Medzitým sme pre vás
pripravili zaujímavé informácie. Napr.?
Ako dopadol 11.ročník cyklokonferencie v Galante,
zaujímavú recenziu novej cyklocestičky v Detve aj
ďalšie informácie prinášame v najnovšom čísle.
Na bicykle! 
Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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ZRUŠENIE CYKLOKORIDORU, PODFARBENÍ, ČI SMEROVÝCH TABÚĽ BUDE MAŤ
FINANČNÝ DOPAD NA OBCE
Text: Radovan Červienka

V predchádzajúcich článkoch:
http://www.cyklodoprava.sk/ministerstvo-vnutra-chce-zrusit-znacku-koridor-pre-cyklistov/
http://www.cyklodoprava.sk/preco-zelena-na-podfarbenie-cyklistickych-komunikacii/
sme informovali o snahe zrušiť cyklokoridor či zmeniť (zrušiť) podfarbenie.
Aký to bude mať finančný dosah:
Koridor pre cyklistov (cyklokoridor) sa využíva hlavne na miestach, kde je nutné doviesť
cyklistu na cyklistickú cestičku. Je súčasťou aj „europrojektov“, či už realizovaných ale aj
projektov pred schválením, či projektov, ktoré sa pripravovali.

realizovaný projekt: Nebude môcť byť realizovaná obnova dopravného značenia, teda dôjde k
prerušeniu kompletnosti cyklotrasy. EU vyžaduje udržateľnosť projektu, ale toto nebude
môcť byť splnené. Ak to bude vyhodnotené ako porušenie pravidiel, EU bude žiadať finančné
prostriedky naspäť. Teda bavíme sa o miliónoch eur.
projekt pred schválením: Odovzdaný projekt na schválenie odborným hodnotiteľom.
Odborný hodnotiteľ musí vyhodnotiť, že daný projekt je v rozpore so zákonom o cestnej
premávke. Ak cyklokoridor bude tvoriť dôležitú časť cyklotrasy, neschváli ho z dôvodu, že
cyklotrasa nie je kompletná. Slovensko tak príde o ďalšie peniaze na rozvoj cyklistickej
infraštruktúry. Obec o peniaze za projekt.
pripravovaný projekt: Projekt, ktorý je naprojektovaný a pripravovaný na odovzdanie
žiadosti o FNP. Projekt bude vrátený a obec musí projekt prepracovať. Obec tak príde o
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veľké finančné prostriedky za projekt, a nie je jasné či daný projekt podá, nakoľko nemusí
dôjsť k splneniu kritérií žiadostí.
Okrem toho dôjde k zmareniu finančných nákladov obcí, ktoré investovali do cyklokoridorov.
Technické dôvody sú uvedené v článku uvedenom hore.

Zmena podfarbenia.
Chodci:
Zoberme si, že mesto investovalo veľké prostriedky na riešenie bezpečnosti komunikácií pre
peších a realizovalo stavebné úpravy vo forme červeného podfarbenia (betón, dlažba…..).
Podľa novelizácie vyhlášky je zakázané podfarbovať. Odhliadnuc od zníženia bezpečnosti
pre chodcov, bude musieť mesto dané úpravy odstrániť (je pravdepodobné, že bude nejaké
prechodné obdobie, kde bude môcť koexistovať aj červené podfarbenie). Okrem toho, že obec
vynaložila finančné prostriedky na realizáciu, je predpoklad, že bude musieť vynaložiť
prostriedky na odstránenie rozporu s pripravovaným zákonom.
Ďalší problém bude, ak bolo podfarbenie v žiadosti o NFP. Ak bolo realizované, nebude môcť
byť obnovované a tým nesplnená časť ohľadom údržby cyklotrasy.
Ak bola predložená žiadosť, tak hodnotiteľ vyhodnotí podfarbenie ako rozpor so slovenskými
zákonmi a dané prostriedky vyhodnotí ako neoprávnené. Buď dôjde k strate bodov alebo v
najhoršom prípade k neschváleniu žiadosti.
Cyklisti
Okrem dopravného chaosu je predpoklad, že bude musieť dôjsť k prestriekavaniu podfarbení.
Ak dané zelené podfarbenie bude stále dostatočne viditeľné aj napriek tomu, že už skončí
prechodné obdobie, obec bude musieť vynaložiť dodatočné finančné prostriedky. Horšie to
bude, ak ide o zelený asfalt. Pri tomto bude dochádzať k vysokým finančným nákladom.
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Okrem daných vecí, bude musieť znova MDV vynaložiť finančné prostriedky na aktualizáciu
technickej legislatívy, aj napriek tomu, že boli vynaložené tento rok.

Na záver.
Myšlienka riešenia na MV SR je dobrá…. teoreticky. Avšak teoreticky nie je možné
realizovať zmeny, len na dôvode… lebo v Nemecku to tak je.
Dané zmeny budú mať výrazné finančné dopady na obce. žiaľ.
Je nutné dané podmienky prispôsobiť tak, aby to bolo dobré aj pre Slovensko. Cyklokoridor a
zelené podfarbenie je enormne dôležité pre Slovensko.
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V KOŠICIACH BUDÚ NOVÉ CYKLOSTOJANY
NA PARKOVANIE BICYKLOV

AJ BREZNO PLÁNUJE NOVÉ
CYKLOPRÍSTREŠKY

Text: Veronika Urbanovičová, KE.CY – Košické
cyklotraily o.z.
Fotografia je iba ilustračná

Ilustračné foto.

Tie by mali byť umiestnené pri cyklotrasách
a malo by ich byť celkom 5.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska.
Mesto Košice obstaralo stavebné práce, spojené
s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie
bicyklov.

Cyklotrasy by mali byť na trase Rohozná –
Brezno – Mýto pod Ďumbierom – Bystrá –
Krpačovo.

Zanedlho tak v meste pribudne 400 ks stojanov na
parkovanie bicyklov predbežne na 100 miestach.
Rozmiestnené budú takmer vo všetkých mestských
častiach, na frekventovaných miestach pred
vstupmi do obchodov, pôšt, škôl, úradov, detské
ihriská, športoviská a pod.

Breznianska samospráva v najbližších týždňoch
začne s realizáciou cyklotrasy Brezno – Valaská,
ako aj pripravuje ďalší projekt cyklotrasy
Vrchdolinka – centrum mesta – Banisko.

V meste sa tak rozšíri kapacita na parkovanie
bicyklov o 800 miest. Stojan na parkovanie bicykla
bude typu obrátené „U“, ktorý umožňuje
jednoduché uzamknutie rámu a kolies bicykla.
Konštrukcia stojanu je doplnená pozdĺžnym
gumovým pásom, takže si nepoškriabete rám
bicykla.

Cieľom mesta Brezno je podporiť rozvoj
cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a tým
zlepšiť cyklistickú infraštruktúru a vytvoriť
efektívnejšiu alternatívu k individuálnej
motorovej doprave. Súčasťou tejto problematiky
je aj budovanie doplnkovej cyklistickej
infraštruktúry- mobiliáru pre cyklistov.

Mesto chce zlepšiť doplnkovú infraštruktúru pre
cyklistov a podporiť rozvoj smerujúci k mestu pre
cyklistov.

Spracované na základe:
https://mybystrica.sme.sk/c/22246124/nacyklotrasach-v-brezne-vybuduju-pat-pristreskov.html
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NOVÝ CYKLOMOST MARCHEGG – VYSOKÁ PRI MORAVE
Text: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok
Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska
Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska
Nová cyklolávka by sa mala klenúť cez
Moravu v roku 2021.

Musí byť aj zachovaná plavebná výška 7 m,
nábehové rampy na most nesmú mať väčší
sklon ako 6 %. Najväčšie rozpätie pilerov
nad hladinou rieky Morava je 80 m, piliere
budú mať výšku max. 17 m. V koryte rieky
nebude žiaden pilier. Most bude osvetlený,
počíta sa aj colnou kontrolu v prípade núdze.

Pred pár týždňami sme sa dozvedeli o
pripravovanej cyklolávke cez rieku Moravu.
Spýtali sme sa krajského cyklokoordinátora
Ladislav Findla z Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja na pár ďalších
podrobností.

Komu má lávka slúžiť? Ako bude užitočná
cyklistom z Bratislavy?

Odkiaľ a kam cyklolávka povedie?

Cyklolávka bude slúžiť cyklistom zo širokého
okolia, vznikne ďalšie bezpečné prepojenie
medzi Rakúskom a Slovenskom. Jej
vybudovaním sa prepoja okolité obce aj na
verejnú dopravu, ktorú majú záujem využívať
občania okolitých obcí na obidvoch stranách
rieky Morava. Zároveň bude slúžiť táto
cyklolávka aj na cykloturistiku, vznikne
bezpečný okruh pre rodiny s deťmi, a na tejto
trase je veľa prírodných, či kultúrnych
zaujímavosti, ktoré stoja za pozornosť aj z
pozície cestovného ruchu.

Nová cyklolávka rieši prepojenie Rakúska a
Slovenska cez rieku Morava v katastrálnych
územiach obcí Marchegg a Vysoká pri
Morave. Cyklolávka nám prepojí národnú
rakúsku cyklotrasu KTM s medzinárodnou
trasou EuroVelo 13 – Cesta Železnej opony
na slovenskej strane. Cyklolávka bude
postavená na úrovni obce Marchegg,
vzdialená od Cyklomostu slobody po trase
EuroVelo 13 cca 11,5 km.
Kedy sa cyklolávka začne stavať a kedy
bude hotová?

Máš ešte nejakú zaujímavosť o tomto
projekte?

Cyklolávka Marchegg – Vysoká pri Morave
sa má začať stavať v lete v roku 2020, a
hotová by mala byť o rok. Doba výstavby
bude však záležať od podmienok ochrany
prírody a obmedzení z toho vyplývajúcich.

Zaujímavosťou tohto projektu je, že rakúska
strana v prvom kole odmietla túto cyklolávku v
referende, teraz však je spolupráca na riešení
tejto cyklolávky príkladná. Rozdiel je v tom, že
oproti prvotnému návrhu umiestnenia cyklolávky
sa toto umiestnenie posunulo cca o 200 m dolu
po prúde rieky Morava, práve na žiadosť
rakúskej strany.

Aké budú jej parametre?
Parametre cyklolávky sú dané požiadavkami
všetkých zainteresovaných zložiek, či už
ochrany prírody, plavebnej správy, colnej
správy, a rôznych ďalších úradov.
Most bude mať lávku širokú 4 m, dĺžka
mosta je 260 m, konštrukcia bude
železobetónová.

Ďakujeme za informácie.

8

OSLAVA 25. VÝROČIA SLOVENSKÉHO CYKLOKLUBU
Text+foto: Juraj Hlatký
Článok vám prináša Cykloplatforma Slovenska

Ako rýchlo ten čas uteká, si určite povedali
všetci pozvaní hostia na oslave 25. výročia
založenia občianskeho združenia Slovenský
cykloklub. Skupina nadšencov založila 30. júna
1994 združenie, ktorého hlavným cieľom bolo
spopularizovať cykloturistické trasy, odvážny
plán bol zlegalizovať a vyznačiť prvé
cykloturistické trasy na Slovensku.

Na oslave v Parku miniatúr v Podolí sa stretli
viaceré generácie členov, sympatizantov a
podporovateľov SCK a tak bolo na čo spomínať.
Zo skupinky nadšencov sa klub vypracoval na
celoslovenskú organizáciu, ktorá mala v čase
najväčšieho rozmachu 22 pobočiek- klubov po
celom Slovensku a takmer 2000 členov.
V súčasnosti má v správe v rôznych regiónoch
Slovenska asi 15 000 km legálne vyznačených
cyklotrás, školí profesionálnych značkárov, je
členom malej Európskej cyklistickej federácie
v Bruseli, koordinátoro trás EuroVelo na
Slovensku a jeho zástupcovia sú
akreditovanými hodnotiľemi na posudzovanie
a hodnotenie trás EuroVelo.
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Celé podujatie začalo v Parku miniatúr
v sobotu 7. septembra 2019 okolo obeda
a uviedol ho súčasný predseda SCK Michal
Hlatký. Privítal všetkých prítomných
a poďakoval im, že aj napriek nie príliš
priaznivému počasiu sa zišli v hojnom počte.
Stručne uviedol celý program a slovo dal
bývalému predsedovi, Jurajovi Hlatkému, ktorý
tento post zastával 23 rokov. SCK založil spolu
s dvoma kamarátmi a rozvíjal potom spolu
s ďalšími kolegami jeho činnosť. Na úvod
svojho príhovoru pozdravil všetkých
prítomných a postupne spomínal na „staré
časy“. Zhodnotil aktivity, spomenul kolegov
a spolupracovníkov, ktorý sa okolo SCK
pohybovali od začiatku. V kluboch sa menili
predsedovia, členská základňa, prebiehala
generačná výmena medzi značkármi SCK.
Každého aspoň v krátkosti spomenul vo
svojom príhovore. Minútou ticha si všetci
prítomní uctili pamiatku 2 členov, dlhoročných
predsedov klubov, Petra Patscha z SCK
Záhorák Malacky a Igora Štreita z SCK
Ružomberok, ktorí už nie sú medzi nami,
ale zanechali nezanedbateľnú stopu v činnosti
organizácie.
Poďakoval aj zástupcom donorov
a podporovateľov organizácie – menovite p.
Šoltýsovej, ktorá kedysi pracovala na Úrade
vlády SR, p. Orlovskému, ktorý pracoval
v ZSE v spolupráci s Nadáciou Pontis, ako aj p.
Medveďovi a celej Nadácii Ekopolis. Tá
podporila aj toto samotné stretnutie v rámci
projektu Cykloplatforma.

Večer si ešte účastníci posedeli pri ohni
a zaspomínali na viaceré podujatia a aktivity. Pre
záujemcov program pokračoval aj v nedeľu
spoločným cyklovýletom na Bradlo a potom bol
čas sa rozlúčiť. A zaželať si všetko dobré do
ďalších Podujatie sa konalo pod taktovkou
súčasného predsedu SCK Michala Hlatkého a
jeho otca, bývalého predsedu SCK Juraja
Hlatkého

A slovo odovzdal všetkým pozvaným, ktorí
chceli prítomných aspoň krátko pozdraviť.
Peter Ištoňa, dlhoročný podpredseda SCK
a predseda SCK Stará Turá, Marián Kasala,
druhý podpredseda SCK a predseda SCK
Bicyglo Trnava, Ján Ščerbík, dlhoročný bývalý
predseda SCK Ďumbier Brezno, proste každý
kto mal chuť sa koletívu prihovoriť. Program
pokračoval odmeňovaním všetkých
dlhoročných spolupracovníkov a členov SCK,
ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj
SCK. Nasledoval prípitok a ako každý
oslávenec aj Cykloklub mal pripravenú tortu
s číslom 25. Program pokračoval spoločným
neskorým obedom. Pre záujemcov bol
zabezpečený spoločný cyklovýlet na Čachtický
hrad a po atraktívnom okolí. 25 rokov!
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ROZVOJ CYKLODOPRAVY
DOPRAVE

POMÁHA

PEŠEJ
4. Nižšie vystavenie hluku a znečisteniu
vzduchu
Cyklistické cestičky sa zvyčajne nachádzajú medzi
cestou pre autá a chodníkom pre peších, ktorých
tak aspoň trochu izolujú od znečistenia vzduchu a
od hluku.

Podporou bicyklovania v mestách pomáhame aj
chodcom.
Voľný a prispôsobený preklad posteru, ktorý si môžete
stiahnuť tu.

5. Zníženie rýchlosti áut
Je preukázané, že tam, kde je viac cyklistov, jazdia
vodiči pomalšie. To zvyšuje bezpečnosť pre
všetkých účastníkov premávky, vrátane chodcov.

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska
Cyklistická a pešia doprava sú odlišné, odlišné sú ich
ciele, potrebná infraštruktúra či princípy ich rozvoja.
Navzájom sa však veľmi dobre dopĺňajú a rozvoj
cyklistickej je pre pešiu dopravu prínosný. Chris
Bruntlett z Holandskej cyklistickej ambasády (Dutch
Cycling Embassy, rozhovor s ním sme priniesli
nedávno), zostavil 10 bodov, v ktorých cyklodoprava
pomáha pešej doprave. Aj keď ide o skúsenosti z
Holandska, všetky sú platné aj pre Slovensko.

6. Zvyšovanie vzájomnej dôvery
Chodci a cyklisti riešia vzájomné dopravné
situácia očným kontaktom, posunkami a pod., čo
zvyšuje vzájomnú dôveru a pohodu vo verejnom
priestore. Pre vodičov toto neplatí.
7. Križovatky, dizajnované pre cyklistov, sú
bezpečnejšie aj pre chodcov
Prvky, ktoré sú na križovatkách navrhnuté pre
vyššiu bezpečnosť cyklistov (napr. ochrana
odbočovacej hrany, ostrovčeky uprostred
priechodov či časovanie svetelnej signalizácie),
chránia de facto aj chodcov.

1. Pruhy a cestičky pre cyklistov skracujú priechody
pre chodcov cez pruhy pre autá
Peší účastníci sú tak na priechode vystavení autám
kratšiu dobu.
2. Cyklodoprava znižuje počet motorových vozidiel
Čím viac ľudí si zvolí bicykel, tým menej je áut na
cestách a teda tým bezpečnejší je pohyb chodcov.

8. „Viac očí“ zvyšuje bezpečnosť verejného
priestoru
Ľudia, ktorí využijú bicykel namiesto auta, zvyšujú
v danom verejnom priestore celkový počet priamo
prítomných ľudí a tým robia tento priestor
spoločensky bezpečnejším (čo sa nedá povedať o
ľuďoch, ktorí sú od priestoru izolovaní v autách).

3. Cyklistická infaštruktúra odpúšťa chyby
Ak chodec omylom vkročí na cyklopruh alebo
cyklistickú cestičku, tak riziko nehody je menšie a jej
následky sú menej závažné, než ako by omylom vstúpil
na cestu pre autá.

9. Cyklisti zvyšujú ekonomickú vitalitu ulíc
Na rozdiel od vodičov áut môžu cyklisti, podobne
ako chodci, kedykoľvek zastaviť pre
ktoromkoľvek obchode na ulici, takže tieto
obchody majú viac zákazníkov a to robí danú ulicu
príjemnejším miestom.
10. Nákladné bicykle nahrádzajú dodávky
Ak je ulica či štvrť prispôsobená cyklistickej
doprave, tak sa pre zásobovanie viac využívajú
nákladné bicykle, čo znižuje počet dodávok – a
teda spríjemňuje priestor pre chodcov.
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STRETNUTIE TRAILBUILDEROV ZO SLOVENSKA
Text a foto: Veronika Urbanovičová, KE.CY – košické
cyklotraily

„Kopáči trailov“ si vymieňali skúsenosti v Košiciach.
V dňoch 20.-22.9. sa na Jahodnej pri Košiciach
konal 2. ročník Stretnutia trailbuilderov Slovenska.
Podujatie zorganizovalo občianske združenie KE.CY –
košické cyklotraily.

Stretnutia sa okrem organizátorov zúčastnili
o.z.: Enjoy The Ride, Hornonitrianske stopy,
Kolesom, Kráľovské Bajkobranie, SLOMBA, OZ
Trail Biely Kriz, VO1D a starosta obce Lechnica.
Na stretnutí sa preberali témy ako predstavenie
nových občianskych združení, udržateľnosť
trailbuilderskej aktivity, financovanie, organizácia
eventov a technické vybavenie, správne či nesprávne
rozhodnutia v rozvoji. Zaujímavý pohľad z „druhej
strany“ poskytol starosta obce Lechnica
(Pieniny) Jozefa Musalu, ktorý sa rozhodol zvýšiť
turistickú návštevnosť a počet prenocovaní v obci
výstavbou trailparku, čo sa mu aj podarilo a veríme,
že sa aj naďalej bude dariť. Zatiaľ je prvým
a jediným starostom na Slovensku, ktorý vidí
potenciál v tomto odvetví cestovného ruchu, snáď
bude inšpiráciou aj pre iných. Načrtla sa téma
súčasného a budúceho fungovania SLOMBA
(Slovenská mountainbiková asociácia) ako
zastrešujúcej organizácie všetkých združení
venujúcich sa výstavbe a údržbe trailov. Združenia
by mali spolupracovať na zjednotení značenia
obtiažnosti trailov. Pripraviť by chceli Manuál na
výstavbu trailov. Dohodli sa na spoločnej
komunikácii a organizovaní podujatí podľa
kalendára, ktorý bude priebežne dopĺňať a
koordinovať SLOMBA.

Stretnutie staviteľov singletrackov a singletrackových
centier zaviedli minulý rok kolegovia
z Hornonitrianskych stôp v Bojniciach. Podujatie sa
ukázalo ako veľmi prínosné z dôvodu zdieľaných
informácií, riešení, noviniek a postupov, ako
aj zábavné, lebo súčasťou stretnutia je aj sprevádzaný
12
pojazd po miestnych trailoch. Inak tomu nebolo ani v
Košiciach.

Stretnúť sa, pojazdiť a debatovať na blízke témy sa
ukázalo byť ako prínosná vec a preto sa o
organizáciu budúcich ročníkov zaujímali hneď dvaja
účastníci a to OZ Kráľovské Bajkobranie (Branisko)
a obec Lechnica. Tretí ročník stretnutia nakoniec
bude na Branisku v roku 2020.
Článok Vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM OBCHÁDZKOVÁ TRASA PRE CYKLISTOV
Foto: Ondrej Pok

Nestáva sa často, že aj na Slovensku máme dobré príklady riešenie výnimočných situácií ako je
výstavba, rekonštrukcia, kde myslia aj na cyklistov. Sme radi, že môžeme ukázať relatívne rýchlo
vybudovanú obchádzku pre cyklistov pod Prístavným mostom.
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ČO PRINIESOL 11.ROČNÍK KONFERENCIE CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Text: Marián Gogola, Foto: Martin Bolo, Marián Gogola

Tentokrát sa hlavným cyklomestom stala
Galanta, ktorá hostila už 11. ročník konferencie
Cyklistická doprava.

Druhá prednáška (PDF) bola o skúsenostiach
z budovania cyklotrás v Bratislavskom
samosprávnom kraji, predniesol ju Ladislav
Findl, cyklokoordinátor Bratislavského
samosprávneho kraja.

Konferenciu otvorili Marián Gogola (OZ
MULICA), Tomáš Orfánus (SAŽP), Marek
Neštický, podpredseda Trnavského
samosprávneho kraja a Martijn Lambarts,
zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva v
SR.

Za hosťovské mesto uzatváral prvý blok primátor
Galanty Ing. Peter Paška, ktorý v prednáške
(PDF) hovoril o súčasnom stave
cykloinfraštruktúry ako aj problémoch, ktoré v
súvislosti s nimi vznikajú.

V prvej prednáške informoval Peter Rozsár
(Ministerstvo dopravy a výstavby SR) o stave
a perspektívach čerpania EÚ fondov pre
cyklistickú dopravu a cykloturistiku na
Slovensku. Poukázal na fakt, že niektoré
projekty sú čerpané pre veľmi nízky počet
potenciálnych používateľov.
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Druhý blok uzatvárala prednáška Jána Roháča
(Nadácia Ekopolis), ktorý hovoril o
novozniknutom OZ Cykloplatforma , ktorá má
slúžiť na presadzovanie spoločných cieľov
rôznych skupín a organizácii, ktoré chcú
podporovať cyklodopravu a cykloturistiku.
Po obede sa konali dva paralelné workshopy.
Prvý bol zameraný na cykloturistiku a rôzne
aspekty tvorby cykloturistických trás. Workshop
viedol Michal Hlatký zo Slovenského
cykloklubu.

Druhý blok zahájil Otto Cazemier (PDF) z
holandskej firmy Mobycon. Vysvetlil, aké sú prínosy
cyklorozvoja pre mesto, krajinu a aké argumenty
používať na jeho presadzovanie. Poukázal taktiež na
prvotný vývoj rastu automobilizácie v Holandsku v
60-tych rokoch minulého storočia a súčasný stav
zlepšovania podmienok pre cyklistov.
Nasledovala prednáška (PDF) od Arona Halasza
(Maďarský cykloklub), ktorý prezentoval spôsob
práce národného cykloklubu i úspechy s budovaním
značky.

V druhej sekcii, venovanej bikesharingu,
vystúpili zástupcovia miest a spoločností, ktoré
majú skúsenosti s prevádzkou bikesharingu na
Slovensku:
– Luboš Slebodník z mesta Žilina prezentoval
relatívne úspešný systém BikeKIA(PDF) v Žiline;
– Norbert Nagy (Slovnaftbajk) prezentoval
súčasný systém Slovnaftbajk (PDF) v Bratislave,
ako aj problematické oblasti spojené s
vandalizmom;
– Matúš Digo (Antik Košice) hovoril o rastúcej
sieti slovenského bikesharingu Antik(PDF), ktorý
firma prevádzkuje už v 4 mestách.
– Ing. Kubaľák zo Žilinskej univerzity zhrnul v
prednáške (PDF) na záver súčasné
spôsoby prevádzky a načrtol metodiku, podľa
ktorej by sa mal hodnotiť význam dopadu
bikesharingu na mobilitu v mestách.

Druhý blok uzatvárala prednáška Jána Roháča
(Nadácia Ekopolis), ktorý hovoril o novozniknutom
OZ Cykloplatforma , ktorá má slúžiť na
presadzovanie spoločných cieľov rôznych skupín a
organizácii, ktoré chcú podporovať cyklodopravu a
cykloturistiku.

V poslednom bloku prvého dňa vystúpil expert
na hodnotenie zdravotných benefitov cyklistiky,
Randy Rzewnicki, BE ACT(prednáška PDF).
Hovoril o zdravotných benefitoch bicyklovania
ako silného argumentu pre podporu
cyklodopravy, pričom zúčastnených vtipne
vtiahol do diskusie o tejto problematike.
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Nasledoval slávnostný večer, ktorého súčasťou bolo
odovzdávanie cien Slovenskou agentúrou životného
prostredia mestám, ktoré boli aktívne počas
Európskeho týždňa mobility.

O súčasných realizáciach a možnostiach
(PDF) podpory cyklistiky v oblasti
Podunajska rozprával Juraj Tedla zo
Stredoeurópskej nadácie.

Hodnotenie dlhodobého vývoja plánovania a
zakomponovania cyklistov v dopravnom
inžinierstve prezentovala Anna Kolárová
(Slovenský zväz stavebných inžinierov) v
prednáške Poznať minulosť (PDF), aby sme
videli budúcnosť – čo sa zmenilo za 40 rokov
plánovania cyklotrás.

Kategóriu Aktívna samospráva vyhral nováčik – obec
Ivanka pri Dunaji, kde dokázali pripraviť nielen
inšpiratívne podujatia pre všetky vekové kategórie,
ale nadviazať na ne aj trvalými opatreniami
vystihujúcimi aktuálnu tému kampane Bezpečná
chôdza a cyklistika. V kategórii Efektívne trvalé
opatrenie presvedčili hodnotiacu komisiu Nováky.
Pomer finančná náročnosť – celkový dosah vyšiel
najlepšie v prospech Pešibusu, ktorý v meste
premáva už druhý školský rok. V kategórii Originálna
aktivita boli najúspešnejšie Košice so svojou
aktivitou CykloDobro. Občianske združenie OKOLO
počas nej dobrovoľnícky vyskladalo 10 bicyklov, ktoré
boli rozdané sirotám, do rómskych osád a iným
sociálne znevýhodneným skupinám, ktoré by si inak
bicykel nemohli dovoliť. Víťazom kategórie Originálne
opatrenie, v ktorej sa o víťazstvo mohli uchádzať
zapojené inštitúcie a organizácie, je Základná škola s
materskou školou Karola Kuffnera zo Sládkovičova,
ktorá oslovila hodnotiacu komisiu zorganizovanou
cyklojazdou.
Výhercovia sú na spoločnej fotke hore.
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Druhý deň začal prednáškou (PDF) národného
cyklokoordinátora Petra Klučku (Ministerstvo dopravy
a výstavby SR) o jeho ceste z najsevernejšieho bodu
Európy po ceste bývalej Železnej opony.

Nasledovala prednáška (PDF) Juraja Flamíka (Nadace
Partnerství) o tom, ako možno cykloturistikou
rozbehnúť rozvoj regiónu a to na konkrétnych
príkladoch z Českej republiky.

Michal Páleník nám zase povedal o sile Openstreetmap
(PDF) a možnosti jej využitia cykloturistami či
návštevníkmi mesta.

V poslednom bloku ako prvý vystúpil Ing. Radovan Slíž
z OMS,a.s., ktorý prezentoval možnosti využitia stĺpika
SmartCityPole (PDF) a to či už z pohľadu mobility
alebo cyklistiky ako zaujímavého mobiliáru v rámci
mesta.
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Nasledovala prednáška (PDF) Mariána Gogolu (Žilinská
univerzita, OZ MULICA) o tom, či má zmysel zbierať
dáta pre cyklistov systematicky a ako to môže pomôcť
pri plánovaní dopravy. Posmelil prítomných ,aby sa
zapojili do európskeho projektu MoTiV a získali
zaujímavé dáta.
Nadväzujúcou krátkou informáciou zaujala aj Andrea
Štulajterová, ktorá hovorila o sile a kvalite dát z
kampane na Do práce na bicykli, ktoré by sa mohli
použiť pri plánovaní cykloinfraštruktúry.
Konferenciu zavŕšil Dan Kollár z OZ Cyklokoalícia
kľúčovou prednáškou(PDF), v ktorej objasnil čo je
teoretická a čo skutočná bezpečnosť z pohľadu cyklistov
alebo vo všeobecnosti v našich mestách a že je nutné
zmeniť tento prístup.

V záverečnej diskusii ešte vystúpili páni Lukaš Cerovský
z Pumpclubu Senec, ktorý hovoril potrebe informácii ako
vzdelávať cyklistov ako aj malé deti a učiť ich
praktickým zručnostiam jazdy na bicykli.
Následne Peter Klučka prítomných vyzval, aby sa nebáli
podať projekty v Cyklovýzve ministerstva.
Následne organizátori poďakovali všetkým prítomným a
vylosovali 4 účastníkov, ktorí môžu prísť na budúci rok
bezplatne na konferenciu.
Konferenciu podporili:

Záveromby sme sa chceli poďakovať ešte
všetkým organizáciám ako OCI BB,nadácii
Ekopolis, OZ MULICA a hlavne MAS Galanta za
spolurgranizáciu tohto podujatia.
Tešíme sa na nový ročník konferencie!
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NOVÁ CYKLISTICKÁ CESTIČKA V DETVE. DOBRÁ MYŠLIENKA – ZLÉ PREVEDENIE
Text a foto: Radovan Červienka

Cyklistická cestička je financovaná z fondov
EÚ.
Mesto predložilo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu
Cyklocesta mesta Detva – cesta do a zo
zamestnania, realizovaného v rámci Výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb, kód
výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.
Ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce, teda realizácia
projektu je v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci. Žiadosť pre realizáciu
projektu Cyklocesta mesta Detva – cesta do
a zo zamestnania mala celkovú výšku
oprávnených výdavkov maximálne 550
000,00 EUR s DPH, spolufinancovanie
ŽoNFP vo výške maximálne 27 500,00 EUR
s DPH (5% z celkových
oprávnených výdavkov) a financovanie
prípadných neoprávnených výdavkov bolo z
rozpočtu obce.
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Cyklotrasa začína na
Požiarnickej ulice, pri
Technických službách. Nedávno
bol v strede Detvy vybudovaný
priemyselný park (áno, Detva sa
tak stala jediným mestom, kde v
strede mesta je vybudovaný
priemyselný park. napojený na
jedinú cestu cez mesto), avšak
táto cyklotrasa naň napojená nie
je. Uvažované prepojenie sa
„zabudlo vybudovať“, ale
pozemky sa predali investorovi.
Na začiatku cyklotrasy je
odpočívadlo s bariérovými
obrubníkom pre cyklistov.

Cyklotrasa začína
cyklokoridorom. Žiaľ, jeho
prevedenie je hrozné, značku
(ktorú pomaličky už ani
nevidieť) iba nastriekali na
rozbitý asfalt. Ide o nezjazdný a
pre cyklistov veľmi nebezpečný
úsek .

20

Cyklotrasa pokračuje cez
križovatku, kde nie je
naznačené žiadne
prepojenie komunikácie na
samostatnú cyklistickú
cestičku.

Cyklistická trasa po križovaní
prechádza na samostatnú
cestičku pre cyklistov
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Na trase sa nachádzajú zle zapustené poklopy,
ktoré môžu spôsobiť zranenie, hlavne pre deti.

Povrch je prijemne rovný, V mieste
autobusovej zastávky Detva, Zelenina sa
nachádzajú stojany na bicykel. Ich umiestnenie
je správne a sú dobrou vizitkou tejto trasy.
Kľudne by sa dali označiť aj ako B+R. Ich
napojenie na cyklistickú komunikáciu je
správne, v rovine.

Po tomto úseku prechádza samostatná
cyklistická cestička do spoločného
priestoru. Dalo sa tomu predísť realizáciou
oporného múru a znížením počtu
parkovísk, to však nebolo želané.
Spoločná cestička nezmyselne končí
dopravnou značkou a tým prikazuje cyklistovi
zosadnúť z bicykla. Je to skutočne nezmyselné,
pretože ďalej je na trase vybudovaný priechod
pre cyklistov. Ide teda o nezmyselné použitie
dopravných značiek.
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Cyklotrasa následne po prechode
pokračuje ďalej ako spoločná cestička
cca. ďalších 50 m, potom prechádza do
samostatnej cestičky pre cyklistov.
Žiaľ aj napriek tomu že cyklistická
cestička je samostatná, cca o ďalších 50
m je opäť nezmyselne ukončená, aby
cyklisti dali prednosť autám. Okrem
toho, že sa stratila kontinuita pre
cyklistov, riešenie pomocou koridoru
pre cyklistov je úplné nezmyselné. Ide
o ďalšie „zbabranie“ projektu.

Tomuto riešeniu sa už smeje aj svet

?
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Cyklistická cestička ďalej pokračuje v smere na
námestie a pokračuje aj nezmyselné použitie
dopravného značenia. Ako má cyklista prísť na
priechod pre cyklistov, keď ma tam jazdu
zakázanú?

Cyklistická cestička za priechodom
pokračuje ako spoločná cestička pre
chodcov a cyklistov až po námestie SNP.
Ďalej pokračuje priamo cez námestie. Ide o
výborné riešenie pre podporenie zvýšenie
počtu ľudí na námestí.
Cyklistická trasa je ďalej vedená
cyklokoridorom až k ceste III.triedy, kde
prechádza spoločnou cestičkou pre
chodcov a cyklistov.

Ďalej pokračuje po cyklokoridore na spoločnú
cestičku pre cyklistov k priechodu pre cyklistov
a chodcov na ceste III. triedy. Žiaľ, tu je zase
nezmyselne umiestnená dopravná značka.
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Následne cyklotrasa pokračuje v smere na
amfiteáter spoločnou cestičkou pre
chodcov a cyklistov. Je iba škoda, že most
sa nevybudoval v šírke aspoň 4,50 m, ale
iba v zúženom profile.

Spoločná cestička následne pokračuje až
po kúpalisko, kde sa rozvetvuje na
samostatnú cestičku pre cyklistov a
chodník pre chodcov. Nakoľko na
chodníku sú schody, mamičky s kočíkmi
nemajú in možnosť, než ísť po
cyklotrase.
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Samotná cestička pre cyklistov je
vedená popri poliach v záreze. Svah nie
je zaistený proti zosuvu, čo môže mať
(a žiaľ už aj malo) za následok zosuvy
hlavne v čase intenzívnych zrážok.
Príklad.
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Následne cyklistická cestička končí a cyklista musí prejsť peši k amfiteátru aj napriek tomu
že je tam priestor pre pokračovanie samostatnej cestičky pre cyklistov. Okrem toho je za
priechodom pre chodcov umiestnená zlá značka, na ktorú už bol mestský úrad niekoľkokrát
upozornený . Namiesto spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov je umiestnená značka
samostatnej cestičky.
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Zhrnutie na záver:
Cyklistická cestička v danej lokalite a v danom území je výborný nápad. Ako sa však ukázalo,
aj výborný nápad sa dá pokaziť. Asi najhoršie je vyznačenie koridoru na rozbitej ceste či
urobenie dopravného ihriska. Cyklistická cestička nespĺňa základný princíp – celistvosť, čo
je aj priamy princíp aj pre čerpanie eurofondov. Cyklista musí zosadnúť z bicykla 5x.
Najzávažnejšie chyby na cyklotrase sú:







nesprávne dopravné značenie (rozpor s TP85 a STN 01 8020; priamy rozpor so
žiadosťou o NFP, ktorá stanovuje priame dodržiavanie TP85)
vyznačenie cyklokoridoru na rozbitej ceste (priamy rozpor s TP85)
množstvo nerovností na cyklistickej cestičke (rozpor s TP85)
nedoriešenie chodcov pri kúpalisku;
obrubníky pri stojanoch na bicykel
neriešené zosuvné územie

Ako pozitíva je možné uviesť napríklad dobré trasovanie, otvorenie námestia cyklistom a
dobre vybudované parkovisko pre bicykle.
Je škoda, že mesto aj napriek upozorneniam dané chyby neopravilo a cestičku skolaudovalo.
PS: Mal som možnosť vidieť projekt (cca pred 2 rokmi) a tak môžem skonštatovať, že dané
chyby sú stavebného rázu a množstvo dopravného značenia bolo oproti projektu zmenené.
Nakoľko sa poslednú dobu stavia množstvo cyklokomunikácií s NFP z EU a vôbec nie sú
zjazdné, dané nedostatky budú zaslané na riadiaci orgán so žiadosťou o stanovisko, či je
projekt realizovaný podľa predloženej dokumentácie a ako je možné, že časť je nezjazdná pre
cyklistov.
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+

Slovenský cykloklub oslávil 25 rokov-GRATULUJEME!

-

Takmer guerilové značenie v Trenčíne. Foto: Noro Brázda
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Zapojte sa do súťaže a festivalu Cyklocestovanie

Tak ako každý ročník, aj tento vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu fotku festivalu. Pošlite
nám svoju najlepšiu fotku z cyklocestovania, nech už to bolo kdekoľvek, a jedného z vás
náhodne vyžrebujeme a odmeníme VSTUPOM PRE 2 OSOBY na Festival
Cyklocestovanie 9.11. v Trnave.
Takisto 10 najkrajších fotiek budú priamo na festivale hodnotiť návštevníci a teda sa
priamo zapoja do ďalšej súťaže o zaujímavé vecné ceny. Tri najkrajšie fotografie z tejto
súťaže odmeníme! (...a nevadí, že sa nemôžeš festivalu zúčastniť, tvoju cenu ti pošleme
domov)
Fotky nám posielajte priamo na Facebooku, postujte do komentárov alebo na adresu
festival@cyklocestovanie.sk
Súťaž trvá do 31.10.2019
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