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Nechceme len nariekať, poznáme 

súčasný stav 

 



Ľudia už teraz majú nástroje, kde 

môžu vyjadriť (kritizovať) názor 

 



 Skôr sa chceme zamerať na to, aby sa 

nastavilo zrkadlo voči opatreniam, ktoré sa 

realizujú v súčasnosti v oblasti cyklistiky v 

kontexte udržateľnej mobility 



Čo už určite vieme, že nefunguje... 

  

 Ak sa mestá budú 

plánovať iba pre autá, 

ľudia budú využívať 

iba autá.... 

 



Ako naše mestá využívajú dáta v 

doprave? 

 

Zdroj: York university 



Slovenské mestá 

 Všeobecne vieme, kde nás „tlačí topánka“ 

 Parkovanie, MHD, pešia a cyklodoprava 

 Nie vždy vedia uchopiť problematiku 
dopravy v kontexte cieľov dopravného 
plánovania. 

 Často krát nemajú na to personálnu 
kapacitu 

 Prvé lastovičky... 

 

 



Plánuje sa do „šuflíka“ 

 Častokrát plány nemajú reálny dosah na 
fungovanie a mobilitu obyvateľov v 
mestách 

 Dopravný systém funguje zotrvačnosťou 

 Reálne problémy sa „nabaľujú“  napr. pri 
kritických situáciách, rekonštrukciách a 
pod. 

 Plánuje sa a buduje sa len „aby niečo 
bolo“ 



 
 Dnes dokončili posledné metre diaľnice 

D1 z Bratislavy do Košíc. Takmer 300 

ročná stavba je zaradená do kultúrneho 

dedičstva UNESCO. Odborníci 

predpovedajú, že diaľnica vydrží tisícky 

rokov najmä zásluhou toho, že autá už 

50 rokov nejazdia po zemi.. 

SCIFI? Televízne noviny v roku 
2263 



Princíp otvorených nožníc 

 



Plány     vs.     Realita 

 Smelé ciele 

 Výhľad 

 Čo by asi malo byť 

 Chceme budovať 

cyklotrasy 

 Nové mobilitné služby 

 

 Dopravná situácia je 

ešte horšia 

 Realizuje sa iba 

minimum opatrení 

 Pre nové mobilitné 

služby nemáme 

pripravenú 

infraštruktúru 

 



Problematika Smart city 

 Nerieši sa už iba 

doprava 

 Rieši sa  mobilita – 

teda možnosť 

prepraviť 

najefektívnejšie 

 Predpoklad je, že 

budeme využívať viac 

mobilitné služby.. 

 

očakávania 

realita 



Už v súčasnosti sa môžeme s nimi 

stretnúť.. 

 

Zdroj:creandum.com 

  krátka vzdialenosť            stredná vzdialenosť      veľká vzdialenosť 

 

       do  5 km                               5 -20 km                    nad 20 km 



Google traffic 

 

Žilina 

Bratislava 



Demografia obyvateľstva 

 

0-6 rokov 

 
7-14 rokov 

 

15-24 rokov 

 

24-64 rokov 

 

Nad 65 rokov 

 



 

OPEN DATA môžu pomôcť! 



Inšpirácia z Nemecka 

 



Hodnotenie miest 

 



 



Podobne aj v ČR 

 



Cieľ 

 Zamerať sa na konkrétne ciele 

 Zlepšenie podmienok (nemusí ísť iba o 

cykloinfraštruktúru..) 



Otázky rozdelené do skupín 

 Základne socio-demografické údaje  

 Cykloinfraštruktúra (objektívne dáta vs. 
subjektívne) 

 Bezpečnosť 

 Hodnotenie samotnej jazdy na bicykli (napr. 
pohodlie, plynulosť..) 

 Samotná spätná väzba (čo je zle, prečo to 
nefunguje) 

 Údaje o mobilitnom správaní 



Pilotná realizácia 

 Cyklobarometer s pridanou hodnotou 

 Rok 2020 

 Hodnotenie predchádzajúceho roku 

 Publikovanie rebríčka 

 Motivácia pre mestá, kraje 

 Inšpirácia pre zmysluplnejšie plánovanie 
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