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ECF

Pedál.
30 rokov po zmenách z hľadiska demokracie môžeme
povedať, že si síce slobodu môžeme užívať. Ale boríme
sa s novými problémami, ktoré sme predtým nepoznali.
Za mňa určite lepšie, najmä ak si porovnáme možnosti
a slobodu prejavu.
Na bicykle! 
Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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SEMINÁR O NAVRHOVANÍ CYKLOINFRAŠTRUKTÚRY V TRENČÍNE A BRATISLAVE
Cykloplatforma Slovenska pripravila ďalšie semináre o
projektovaní cyklotrás
Text a foto: Juraj Hlatký, SCK Podolie, Emil Cino,
Cyklokoalícia Pezinok
Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska
V rámci Cykloplatformy sa uskutočnili 8. a 15. 11. 2019
v ďalšie z ôsmich seminárov
k aktualizovaným Technickým podmienkam TP 085
„Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“.
Miestom konania v trenčína 8. novembra bola
zasadačka na Úrade Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Lektorom bol spracovateľ TP aj ich Ing. Radovan
Červienka. Stretnutie moderoval Ján Roháč, na príprave
sa podieľal krajský NGO cyklokoordinátor Dr. Juraj
Hlatký. Na seminári sa zúčastnilo 24 ľudí. K nim patrili
jednak zástupcovia TSK, ktorí sa venujú problematike,
ďalej zástupcovia krajskej dopravnej polície, ako aj
viacerých okresných dopravných policajtov, zástupcovia
miest Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Dubnica,
Prievidza, Kysucké Nové Mesto, ako aj niekoľko
projektantov.
Predmetom seminára bola najmä prezentácia zmien v
aktualizovaných TP085, ale aj celkovo problematika
využívania TP085 v praxi. Ide napríklad o možnosť
zriaďovania cyklopruhov na cestách 1. triedy, nové
riešenia napájania cyklistických komunikácií na cestné
komunikácie, nové pravidlá pre parkovanie bicyklov,
nové vodorovné značenie, niektoré nové doplnkové
vybavenie cyklotrás a pod.
Po prezentácii nasledovala konštruktívna diskusia nielen
k TP 085, ale aj k pripravovaným zmenám v novej
vyhláške o dopravnom značení. Silne diskutovanou
otázkou bolo navrhované zrušenie cyklokoridoru
s cyklopiktogramom. Seminár v Bratislave sa konal 15.
novembra na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Bol
určený najmä pre odborníkov z radov projektantov,
policajtov a zástupcov miest a mestských častí z
Bratislavského kraja.
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Úvodné slovo zaznelo od národného
cyklokoordinátora Petra Klučku a Jána
Roháča, ktorý stretnutie aj moderoval.
Lektorom semináru bol opäť spracovateľ TP
Radovan Červienka.
Prezentácia zmien v aktualizovaných TP085
bola obohatená najmä o možností aplikácie
riešení v praxi, čo je v konečnom dôsledku to
najpodstatnejšie. Aktualizácia sa dotkla tém
ako napríklad zriaďovanie cyklopruhov,
napájania a križovania cyklistických
komunikácií, pravidiel pre parkovanie
bicyklov a najmä najviac diskutovaným
zrušením cyklokoridoru s použitím
cyklopiktogramu.
Veríme a držíme palce, aby samotná
aktualizácia TP 085 splnila svoj účel. Nielen
v Bratislavskom kraji, ale na celom
Slovensku bude intenzívnym tempom
vznikať užitočná a bezpečná cyklistická
infraštruktúra.
Semináre sa konali už v siedmych krajoch
Slovenska, posledný bude 27. novembra v
Trnave pre účastníkov z celého Trnavského
samosprávneho kraja.
Čím bol teda tento cyklomostík špecifický?
Tým, že investičnú stavbu realizovali vďaka
podpore EÚ občianske združenia! To bolo
ojedinelé už v dobe jeho vzniku a dnes je to
už takmer nemysliteľné.

VEĽKÝ PRÍBEH MALÉHO CYKLOMOSTA
Čo netušíte o jednom moste na Vážskej cyklotrase.
Text a foto: Juraj Hlatký, SCK Podolie

Stavba mosta v roku 2000, v pozadí je nepohodlný zjazd na nebezpečnú cestu.

V roku 2018 otvoril Trenčiansky samosprávny kraj
druhý 4,1 km dlhý úsek Vážskej cyklodopravnej
trasy medzi mestom Púchov a obcou Nimnica. Jeho
súčasťou je aj menší mostík ponad Nimnický potok.
Na informačnej tabuli umiestnenej na severnom
okraji mesta Púchov, v mieste kde začína
vybudovaný úsek cyklotrasy, sa mimo iného píše:
„Do pozornosti verejnosti dávame aj oceľový
pozinkovaný mostík so špeciálnym protišmykovým
povrchom.“
Tento parádny mostík však mal svojho
jednoduchšieho predchodcu, ktorého história bola
špecifická. Tento článoček preto slúži ako príspevok
k histórii nielen tohto mosta, ale aj cykloturistiky
a cyklodopravy v TSK. V rokoch 1999-2000
Slovenský cykloklub Piešťany a jeho pobočka
Slovenský cykloklub Stará Turá v partnerstve
s mestom Stará Turá a moravskou obcou Žítková
v rámci bilaterálnej cezhraničnej spolupráce získali
v rámci programu Phare Credo pre Slovensko veľmi
významný hard projekt Cykloturistické a turistické
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trasy v pohraničí SR – ČR.

Projekt mal viacero aktivít, z nich hlavnou bola
legalizácia a vyznačenie viac ako 1600 km
cykloturistických trás v pohraničí SR – ČR.
Jednou z ďalších aktivít bola výstavba
cyklomostíka na pravobrežnej Vážskej hrádzi
pod Nosickou priehradou v mieste vtoku
Nimnického potoka do Váhu.
Pri značení Vážskej cyklotrasy v úseku Púchov
Nimnica v rokoch 1999-2000 sa dalo jazdiť na
bicykli už vtedy po existujúcej spevnenej
Vážskej hrádzi. Problémovým úsekom však
bolo na tejto hrádzi chýbajúce premostenie 17
m dlhého úseku v mieste vtoku Nimnického
potoka do Váhu.
V tomto mieste schádzali cyklisti (a vzápätí
vychádzali späť) z hrádze na cestu II/507, čím
sa vystavovali nebezpečenstvu pri premávke áut
na tejto ceste (foto 1). Preto investor a hlavní
nositelia projektu Slovenský cykloklub Stará
Turá a Piešťany tu postavili v roku 2000 nový
cyklomost, ktorý toto nebezpečné miesto
odstránil.

Projekt mosta hradil SCK z vlastného
vkladu, most postavila firma PHS
Bratislava (fotografie 02 – 06 sú zo stavby
mosta). Náklady na stavbu mosta v rámci
rozpočtu boli 18 135 Eur, z čoho bolo
12 953 Eur príspevok EÚ a 5 182 Eur
tvoril vlastný vklad. Následne na moste
boli osadené vtedajšími štatutármi
investora (Peter Ištoňa a Juraj Hlatký) aj
tabule označenia Vážskej cyklomagistrály
(foto 07 a 08).
Situácia v roku 1999 pred výstavbou mostíka
Kolaudácia a slávnostné otvorenie mosta
prebehlo v utorok 18. apríla 2000, za účasti
zástupcu Delegácie Európskej komisie,
Úradu vlády a Okresného úradu v Púchove
(pozvánky foto 09A a 09B, otvorenie foto
09 – 11). Udržateľnosť projektu bola vtedy
10 rokov. Slovenský cykloklub na moste
v nasledujúcich rokoch vykonal 2 opravy.
Most potom slúžil cyklistom skoro 18
rokov (foto 12). Až v roku 2018 pri
zásadnom rozšírení hrádze v tomto úseku
a vybudovaní novej cyklotrasy, ktorú
realizoval TSK, po vzájomnej dohode bol
starý mostík odstránený a nahradený
novým moderným cyklomostíkom (foto 8
a 9). Zo starého zostali iba spodné časti
nosných pilierov.

Stavba mosta v roku 2000

Čím bol teda tento cyklomostík
špecifický? Tým, že investičnú stavbu
realizovali vďaka podpore EÚ občianske
združenia! To bolo ojedinelé už v dobe
jeho vzniku a dnes je to už takmer
nemysliteľné.

Nový cyklomost z roku 2018
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CYKLOTRASA MEDZI LETANCOVCAMI
A SMIŽANMI JE SCHVÁLENÁ

CYKLOTRASU V CÍFERI OHROZUJE
VODOVOD
V obci Cífer neďaleko Trnavy sa toho robí v
posledných mesiacoch viac. Buduje sa nový
chodník, cyklotrasa, vodovod a ďalšie.

Cyklomost slúžil 18 rokov

Foto:Letanovce.sk
Obce Letanovce, Spišské Tomášovce a Smižany sú
od seba vzdialené nie viac ako 10 kilometrov. V
súčasnosti ich spája cestná komunikácia ako aj
železničná trať.
Okrem spomínaného prepojenia je trasa medzi
susednými obcami Letanovce a Spišské Tomášovce
dostupná i pre peších či cyklistov, no
pravdupovediac len cez nijako neupravovanú
poľnú komunikáciu. To by sa však malo čoskoro
zmeniť.

Práce na cyklochodníku sa skomplikovali,
niektorým domácim dochádza trpezlivosť. Do
redakcie sme dostali viacero mailov, v ktorých
popisujú aktuálny stav.
„Celá dedina je rozkopaná, ľudia sú už nervózni.
Na uliciach, kde sa pracuje, je povolená iba
rýchlosť 20 km/h. Takmer nikto ju nedodržiava,
a preto sú tu kolízne situácie áut s chodcami či

Spomínané obce môžu s radosťou oznámiť, že
čoskoro budú hľadať zhotoviteľa novej cyklotrasy,
ktoré by mala nielen uľahčiť presun medzi obcami
pre tých, ktorí namiesto áut preferujú bicykle, ale aj
zatraktívniť okolie a priniesť nové športové
možnosti.

zdroj: https://mytrnava.sme.sk/c/22268729/v-ciferibuduju-za-statisice-eur-novy-cyklochodnik-zbrzdilakanalizacia.html

Tento úsek predstavuje 1. fázu cyklotrasy, ktorá
bude viesť od novej hlavnej cesty v katastri našej
obce cez Sp. Tomášovce do Smižian.
Zdroj: Letanovce.sk
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CYKLOCHODNÍKY V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
Cyklistických komunikácií zatiaľ v meste nie je veľa.
Text a foto: Juraj Hlatký, SCK Podolie
Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

V katastri Nového Mesta nad Váhom už od roku
2000 popri Váhu vedie značená Vážska
cykloturistická magistrála. Dňa 25. mája 2018 tu
bol otvorený aj 13,4 km dlhý úsek Vážskej
cyklodopravnej trasy do Hornej Stredy smerom na
Trnavský samosprávny kraj. Investorom tohto
počinu bol Trenčiansky samosprávny kraj.
Následne na túto asfaltovú cyklotrasu,
lokalizovanú mimo zóny automobilovej dopravy,
bola preložená aj cykloturistická trasa. Lokálne sú
tieto trasy umiestnené v extraviláne mesta medzi
riekou Váh a derivačným Vážskym Biskupickým
kanálom. teda nie sú priamo v meste.
V samotnom meste už cyklodopravné opatrenia
nie sú také silné. Drobné úseky cyklochodníkov sú
lokalizované v oblasti obchodného komplexu
nákupného strediska Kaufland. Väčšie
cyklochodníky sú robené popri periférnych
komunikáciách mesta.

Banská ul. – začiatok spoločného chodníka

Banská ul. – spoločný chodník
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Pomerne veľký význam má cyklochodník na
západnom obchvate mesta od železničného
podjazdu k benzínovej čerpacej stanici Diesel
AGV a následnému výjazdu do obce Čachtice na
ulici Banská. Je to hlavne preto, lebo priamo do
stredu mesta je zakázaný vjazd nákladných
áut a preto táto cesta je pomerne intenzívne
využívaná práve týmito autami a kamiónmi.
Oddelený spoločný chodník pre peších a cyklistov
má význam najmä pre rodičov s deťmi. Bohužiaľ
v opačnom smere je cyklistami skoro
nevyužívaný, lebo po jeho skončení nie je na ceste
priechod pre cyklistov, aby sa mohli bezpečne
zaradiť do cestnej premávky. Cyklochodník môže
byť v budúcnosti nástupným miestom pre jeho
pokračovanie smerom do Čachtíc. Dĺžka
súčasného chodníka je asi 900 m.

Druhý chodník je situovaný na východnom okraji
mesta na ulici Bzinská. Vedie popri ceste medzi
bývalými kasárňami a priemyslovkou. Začína na
jej konci a v dĺžke asi 300 m ide ako spoločný
chodník pre peších a cyklistov zhruba k začiatku
novobudovanej obytnej domkárskej zóny.
Obdobne ako pri predchádzajúcom
cyklochodníku, nie je na jeho konci vybudovaný
cyklopriechod cez cestu, čo odradzuje pri jeho
krátkej dĺžke jeho využitie v opačnom smere.
Zmysel bude mať, ak sa potiahne až do úrovne
vjazdu do novobudovanej domkárskej štvrte.
V budúcnosti by sa mohlo jednať o začiatok
výstavby (prvý úsek) bezpečného cyklochodníka
popri objekte bývalého vodného mlyna vedúceho
z Nového Mesta nad Váhom smerom na obec
Bzince pod Javorinou.

Banská ul. – koniec spoločného chodníka

Banská ul. – za koncom spoločného chodníka
Bzinská ul. – koniec spoločného chodníka

Bzinská ul. – začiatok spoločného chodníka

Bzinská ul. – koniec spoločného chodníka. opačný
pohľad
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PRVÁ CYKLOVEŽA V HRADCI KRÁLOVÉ SKONČILA
Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Ďalším problémom je pozemok, kde
cykloveža stojí a demolícia hotela, ktorý je v
susedstve. Nie je totiž vo vlastníctve mesta a
aj napriek snahe sa nepodarilo nový
pozemok nájsť. Podľa investora mu samotné
mesto prisľúbilo , že cyklovežu odkúpi, čo
magistrát popiera. Samotná veža sa
neprevádzkuje už vyše 1 roka. Investor
dokonca zažaloval mesto na súde.
V uzavretej cykloveži dokonca zostali
bicykle, ktoré sa nevyzdvihli. Cykloveža je
tak jedným z ďalších opatrení, ktoré nútia
radnicu šetriť verejné financie a nútia opustiť
mesto Hradec Králové. Podobne tak skončil
aj dlhoročný festival.

.

Aj napriek snahe cykloaktivistov a občanov
sa cykloveža už neprevádzkuje a v
súčasnosti sa demontuje, pričom sa hľadá aj
nová lokalita. Tí dokonca spísali proti tomu
petíciu, aby cyklovežu zachránili. Investor
chcel dokonca postaviť novú vežu na
pozemku železníc, avšak ako dopadne tento
spor nevieme.
Králohradeckí, ale nemusia smútiť, lebo v
meste mali veže dve a tá druhá (postavená v
roku 2015) zatiaľ zostáva. Pritom sa
plánovalo viacej lokalít, kde by mohli vyrásť
nové cykloveže.

Keď v roku 2013 slávnostne otvorili vôbec prvý
automatický parkovací dom v Európe, tzv.
cyklovežu, obyvatelia Hradca Králové boli právom
hrdí.

Podobný, ale modernejší typ sa bude
prevádzkovať aj v Trnave. Takže pozor na
tie náklady,lebo vidieť, že samotná
prevádzka veže asi zisk nevygeneruje, skôr
ide o pridanú hodnotu a službu občanom,
ktorá však niečo stojí.

Avšak súčasná realita je oveľa viac než smutná.
Prevádzkovateľ cykloveže sa ju rozhodol pri
železničnej stanici zatvoriť a momentálne sa
demontuje, odstrániť by sa mala do konca
novembra 2019. Problémom sú nezaplatené
prevádzkové náklady zo strany mesta, na ktoré
upozorňoval prevádzkovateľ už v minulosti.

zdroje:
https://zpravy.hradeckralove.cz/
http://regiony.impuls.cz/
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Cyklistické podujatie, ktoré v Pezinku nesmie chýbať.
Text a foto: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok

Článok vám priniesla Cykloplatforma
Slovenska
Demonštratívna jazda na bicykloch ulicami
a priľahlými časťami mesta ma vysokú
účasť a ,á tradíciu – budúci rok to bude už
10. ročnik, kedy sa stovky cyklistov
spoločne stretnú s cieľom pripomenúť
nositeľom rozhodnutí i ostatným
neuvedomeným pozitíva cyklodopravy a
potrebu financovania v dohľadnej dobe
infraštruktúry (cyklostojan, cyklochodnik,
cyklopiktogram), ktorá cyklistom zaručí
plynulý a bezpečný koridor pre pohyb a
parkovanie v intra a extraviláne mesta
Pezinok.
V tomto roku sme sa na Radničnom
námesti v jemnom daždi stretli 5. októbra.
Hneď sme hromadne vyrazili na
cyklojazdu, ktorej cieľom bol kultúrny
priestor na Cajle.
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V počte okolo 40 cyklistov sme vyrazili po
Štefánikovej ulici a za sprievodu soundsystemu
sme namierili ďalej na Cajlu. Počasie sa stale
neumúdrilo, takže jazdu sme urýchlili,
zaparkovali sme bicykle a vošli dnu. Pre členov
aj zainteresovanú verejnosť bol pripravený
info-stolik s množstvom zaujímavých
materiálov, ako napriklad brožúra, ktorá
cyklistom pripomína dôležitosť osvetlenia za
stále kratších dní.
Na programe bola diskusia a hlasovanie o
najprioritnejší cyklozásah. Prstom na mape sme
si prešli ulice mesta Pezinok a okolitých obci a
spoločne prediskutovali doterajší vývoj
cyklodopravy.
Hlasovalo sa z viacerých položiek, cieľom bolo
spraviť menší prieskum, ktoré z
prezentovanych opatreni ma v širšom pléne
väčšiu prioritu. Vyberalo sa z:










Vinohradnicka magistrála – dlhodbo
stagnujúci projekt, súčasťou je
napojenie Svätého Jura a obce Vinosady
na Pezinok
Narozpočtovaná položka na
cyklodopravu – projektová
dokumentacia, osadenie stojanov,
realizácia cyklochodníkov
Cyklochodník Limbach-Pezinok
Realizácia projektu obojsmernej jazdy
cyklistvov na ulici SNP
Grinavská zákruta – riadna realizacia
projektu, už teraz fungujúceho
prírodného chodníku napájajúceho
Pezinok a Svätý jur
Vytvorenie na MSÚ pozíciu
cyklokoordinátora

Najväčšiu podporu získali práve dva posledné
body.
Na podujati počas diskusie padlo množstvo
relevantných podnetov k rozvoju cyklodopravy
v regióne. Celkovo hodnotíme akciu ako
úspešnú a prínosnú.
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PRI VŠETKÝCH NOVÝCH
BUDOVÁCH SA V TRNAVE
MUSÍ UVAŽOVAŤ S
PARKOVANÍM PRE
CYKLISTOV!!!
Sme radi, že nemusíme stále chodiť iba pre dobré príklady do zahraničia.
Jedným z nich je mesto Trnava. Mesto stanovilo, že pri všetkých budovách, ktoré sa postavia v
meste, sa musí rátať aj s parkovaním pre cyklistov.

A to v minimálnej miere 20 % zo všetkých
plánovaných parkovacích miest pre
motorové vozidlá.
Je to uvedené v záväznej časti územného plánu (Záväzná časť – Zmena ÚPN 04/2017), ktorý nájdete
na nasledovnom odkaze
https://www.trnava.sk/sk/clanok/zmeny-uzemneho-planu2017?fbclid=IwAR2zzb__dLGdI7BtbNtOvwHwqyJUvjgOpSmX4iOFecNW8Mh0F7w835FZjmE#U
PN-Z_04/2017

A to nehovorím o podpore a preferencii cyklodopravy v meste.

No myslím, skutok hodný nasledovania aj pre iné slovenské mestá,či?
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TIP NA JESENNÝ VÝLET V MALÝCH KARPATOCH
Text a foto: Emil Cino, Cyklokoalícia Pezinok
Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

Ani studená jeseň neznamená koniec cykloturistickej
sezóny
V Malých Karpatoch máme jeseň vo svojej plnej sile.
Užívať si tieto krásy zo sedla bicykla je naozaj
potešením. Čo sa nám na výlete do neďalekej
Harmónie určite podarilo.
Východiskovým bodom môže byť železničná stanica v
Pezinku, ktorá je dostupná od smeru Bratislavy (20
min) ako aj Trnavy (23 min). Vydávame sa z nej po
červenej cykloturistickej trase (048) priamo centrom
mesta Pezinok, míňame Zámok, ktorého nedávna
obnova veľmi oživila daný priestor. Na najbližšej
cykloturistickej križovatke sa napájame na koridor
vodného toku a odbočujeme vpravo na severovýchod.
Mierime ďalej, až nás Vinohradnícka
cyklomagistrála vedie cez cestu č. 503 do susedných
Vinosád. Práve v tejto obci sa odkláňame a žltou trasou
(8028) stúpame na Široké. V tejto oblasti nad
Kučišdorfskou priehradou, v ktorej sa pred rokmi
dalo ešte pokojne okúpať, nájdeme mnoho pekných
miest napríklad aj na opekanie.
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Modrou cyklotrasou (2010) prechádzame
križovatkami Pod Srnčím vrchom a Pod
Peprovcom, odkiaľ je možnosť zmeniť trasu a
vydať sa až na Veľkú Homolu, ktorá patrí ku
Karpatským sedemstovkám. Na Zámčisko to máme
už iba kúsok, záverečné strmšie stúpanie v každom
prípade stojí za ďaleké výhľady, ktoré sú za
rozumnej viditeľnosti k dipozícii z vyhliadky na
vrchole. Čerešničkou na torte bude jazda trailom,
ktorý tu vybudovala a udržiava partička lokálnych
nadšencov. Nižšie v Harmónii, kde nás trail Tri
zámky dovedie sa ponúka viacero možností ako
doplniť sily napríklad výbornou polievkou alebo
miestnymi špecialitami.
Článok Vám priniesla Cykloplatforma Slovenska

GRETA THUNBERGOVÁ NA BICYKLI S
TERMINÁTOROM
O tom, že Greta Thunbergová sa venuje boju proti klimatickým zmenám ste už iste počuli.
Možno ste tiež zachytili jej výzvu na odporúčanie dopravného prostriedku na cestu z Kanady
do Čile. Pomoc jej prisľúbil Arnold Schwarzenegger, filmový predstaviteľ Terminátora, ktorý
jej zapožičal elektrické auto.
Počas cesty sa obaja stretli v Santa Monike na spoločnom výjazde na bicykloch a samozrejme
o tom dali vedieť na Twitteri.

72-ročný herec a politik povedal: „Bolo fantastické vidieť minulý týždeň moju priateľku a
jedného z mojich hrdinov Gretu Thunbergovú jazdiť na bicykli okolo Santa Moniky a bol som
vzrušený, aby som ju predstavil svojej dcére Christine.“
Schwarzenegger je pritom pravidelný cyklista a viackrát sa už vyjadril, že bicyklovania je pre
neho aj vzhľadom na jeho zdravotný stav ideálnou voľnočasovou aktivitou.
V jednom Twíte sa tak spojili predstavitelia dvoch pohľadov na to čím môže cyklistika
pomôcť svetu aj jednotlivcom.
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Prieskum , kde trávite dovolenku na bicykli
Text: Marián Gogola

KDE Pred
TR časom sme sa vás pýtali, kde trávite




dovolenku na bicykli. Tu sú zaujímavé výsledky
z prieskumu! Zo slovenských destinácii by ste
odporúčali:

ÁVITE DOVOLENKU
NA BICYKLI?
 Strečno, Kysuce,Liptov,
Slovenský raj



Na výlety s malými deťmi by ste odporúčali najmä:

Banska Stiavnica,Bratislava
Medzibodrožie, severovýchodné
Slovensko
okolie pri Trebisove, Levočská
dolina,Turiec,okolie Tatier,
Štiavnickej vrchy,okolie Ružomberka,
okolie Žiliny, Vysoké a Nízke Tatry,
Košice a okolie,
Východné Slovensko - oblasť
Pieninskeho NP, oblasť NP Poloniny.
Slovensky kras, Javorniky, Stiavnicke
vrchy
Záhorie

Text: Marián Gogola,



















Z tých zahraničných ste najviac uviedli:










Taliansko - Lago di Garda, Dolomity
Ostrov Hvar Chorvátsko, východná časť
PL celý pás pri hraniciach, Primorsko v
PL,

Lednicko Valtický areal
Morava
Hrádze Dunaja, asfaltové cesty v mnohých
dolinách
Petrzalska hradza , v BA cyklotrasa na
nabrezi, cyklotrasy BA - kalinkovo Gabcikovo a BA - iv. pri dunaji bernolakovo - nova dedinka
Neziderské Jazero
Dunajská cyklotrasa, Piešťany a okolie,
Na Morave lebo je tam veľa asfaltových
cyklotrás.
Mikulov, Valtice, Valasske Mezizici
Cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka

Zaujímavosťou bola aj otázka, kde sme sa pýtali ako
najčastejšie cestujete:

Celé Holandsko, riečne cyklotrasy v
Rakúsku a Nemecku, cele Rakúsko,
Maďarsko
Južná Morava, Česká Kanada,
Severná Morava, Talianske Dolomity
Rakusko (cokolvek); Taliansko (Alpe
Adria)
Šumava, Kokořínsko (Doksy),
Singletrail Moravsky kras, Rychlebky,
Dolomity, HR Velebit
Albánsko, Mikulov, Valtice, Valasske
Mezizici
Chorvátsko - jar pri mori, severné
Taliansko - Dolomity, oblasť Monte
Grappa, Slovinsko - okolie Kranjskej
Gory

No a ešte jedna perlička

Neviem, či z nás niekto vystrelil, ale jedna odpoveď
bola:
Nepoznám na Slovensku lokalitu kde by sa dala
stráviť dovolenka na bicykli!!???
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Kto to bol??!!!:-)

Hodnota aktívnej mobility pre Rotterdam.
Zdroj: Dutch cycling embassy
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Aj V Trenčíne sa bude rozširovať cykloinfraštruktúra
Zdroj: ANDREJ LUPRICH

Mesto Trenčín bude v budúcom roku
pokračovať v budovaní cyklotrás.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili
predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na stavebnotechnické úpravy
úsekov Bratislavskej, Žabinskej a Palackého
ulice.
Podľa trenčianskeho viceprimátora Jána
Forgáča je zvyšovanie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej, najmä cyklistickej
dopravy, v Trenčíne financované z
eurofondov prostredníctvom Integrovaného
regionálneho operačného programu.
K dnešnému dňu bolo mestom Trenčín v tejto
výzve podaných deväť projektov, z toho sedem
projektov je schválených s podpísanými
zmluvami, dva sú aj ukončené. Dva projekty sú v
procese odborného hodnotenia.

Celková výška oprávnených výdavkov doteraz
podaných projektov dosiahla objem viac ako tri
milióny eur, prostredníctvom ktorých vybudujeme
celkovo takmer deväť kilometrov nových cyklistických
komunikácií," uviedol Forgáč.
Predpokladaná výška celkových oprávnených
výdavkov projektu zvýšenia mestskej mobility
budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v úsekoch
Bratislavskej, Žabinskej a Palackého ulice je 160.000
eur. Mesto sa na projekte bude podieľať sumou
maximálne 8000 eur. Projekt dopĺňa a prepája
doteraz plánované i realizované úseky cyklotrás v
Trenčíne.
zdroj: https://mytrencin.sme.sk/c/22264899/trencinbude-aj-v-buducom-roku-pokracovat-v-budovanicyklotras.html
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Nová cyklotrasa sa buduje aj pri Žiline

V Žiline sa začalo s výstavbou novej cyklotrasy na
ľavom brehu Váhu. Žilinská župa má zámer vytvoriť
cyklistický okruh medzi Vodným dielom a Budatínom.
S ťažkými úpravami terénu sa začalo až na jeseň, kedy
je mokro, čo spôsobuje aj blato na cestách.
„Termíny výstavby ovplyvňuje množstvo povinností,
ktoré vyplývajú zo zákona. Napríklad stavebné
povolenie, ktoré keď župa získala, tak vypísala súťaž na
výber dodávateľa. Nasledovali kontroly a
administratívne úkony, nevyhnutné pri prostriedkoch z
eurofondov, z ktorých je výstavba cyklochodníka
financovaná. Hneď, ako bol tento proces ukončený,
bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom, ktorý následne
začal so stavebnými prácami. Tie by mali trvať šesť
mesiacov. V zimnom období, ak si to vyžiadajú
klimatické podmienky, budú práce prerušené a
pokračovať sa v nich bude na jar,“ vysvetlil dôvod
načasovania Juraj Hlatký, špecialista v oblasti
cyklodopravy ŽSK. Cieľom župy je, aby po novej
cyklotrase mohli prví cyklisti či korčuliari jazdiť už v
lete 2020.
Víťazom verejného obstarávania a dodávateľom
stavebných prác je firma Cesty Nitra, a. s. „Nový úsek
cyklotrasy bude dlhý 3,8 kilometra. Trasa povedie po
ľavom brehu Váhu od cestného mosta ponad Váh v
Žiline a napojí sa na asfaltovú komunikáciu v areáli
Vodného diela Žilina.“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na
výstavbe cyklotrasy v celkovej investícii viac ako
400-tisíc eur sa podieľa Žilinský samosprávny
kraj čiastkou päť percent z tejto sumy.

„V tejto etape ide výlučne o vybudovanie
cyklodopravnej trasy. Odpočívadlo a mapa na
tejto trase sa už nachádzajú v úseku pred Vodným
dielom Žilina. Možný ďalší mobiliár budeme
riešiť dodatočne.“ Trasa je plánovaná ako súčasť
Vážskej cyklodopravnej trasy v Žilinskom
samosprávnom kraji.

zdroj: https://myzilina.sme.sk/c/22267433/po-novejcyklotrase-budu-cyklisti-v-ziline-jazdit-uz-v-lete2020.html
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Youth Mobility lab Žilina
Text a foto: Martin Bolo

Dňa 26.11.2019 sa v Žiline uskutočnil
Mestský mobilitný lab pre mladých. Cieľom
tohto workshopu bolo zistiť aký je postoj
mladých k problematiky dopravy
a dopravného plánovania či sa vôbec s touto
problematikou stretli.
V prvom bloku sme mali stredoškolských
študentov. Dá sa povedať, že vidia problémy
skôr globálne a na úrovni toho, čo sa vo
svete deje. Mali však aj zaujímavé nápady.
Väčšina chcela zakázať automobily v centre
mestá, podporiť elektromobility mať verejnú
dopravu zadarmo Veď kto by nie?:-) je však
vidieť , že zapájanie najmä stredoškolákov do
procesu dopravného plánovania, má u nás
ešte medzery.

Poobede nasledovala sekcia so
stredoškolákmi, ktorí už boli trošku
konkrétnejší a vedeli chápať súvislosti , či už
sa to týkalo verejnej dopravy. Stavu kvality
chodníkov, absencie cyklotrás alebo zlá
nadväznosť spojov alebo ich absencia najmä
do vidieckych oblastí.
Workshop organizovala Žilinská univerzita,
vedecký park spolu s OZ MULICA za účasti
mesta Žilina.
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CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA V GALANTE
Text a foto: Marián Gogola

Celkom zaujímavý stav cykloinfraštruktúry
je v meste Galanta. Ktorý možno aj
symbolicky odráža súčasný stav budovania
cyklotrás na Slovensku. Na jednej strane je
tu potreba cyklotrás, na druhej strane často
krát riešenia, ktoré by si vyžadovali revíziu.
Čo môže byť príkladom pre iné mestá je
realizácia cyklopruhov v hlavnom
dopravnom príestore s vymedzením
parkovania a bočným odstupom, ktorý je
vynútený plastovými bariérami.

Niektoré cykloopatrenia ešte voňajú
novotou, niektoré by si sa asi mali
prehodnotiť.
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Miesta pre cyklopruhje dosť, avšak
dojem kazia listy zo stromov po
pravej strane, prípadne rôzny
povrch cyklocestičky.
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Vizuálne síce silné, ale
nedostatočné ukončenie
cyklocestičky smerom na
chodník pre peších, kde sa
núka iný typ riešenia.
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Zatiaľ najsilnejšie a najpokrokovejšie riešenie,
ktoré predbehlo svoju dobu, je úsek
cyklocestičky, resp. ulice, kde by podľa
vyznačenej cyklocestičky mal mať cyklista
absolútnu prednosť.

Defacto sa jedná o prvú cykloulicu na
Slovensku. Problémom je, že automobily sa
legálne nemajú ako dostať po tejto ceste,aby to
fungovalo podľa platnej legislatívy, bolo by
nutné dať dodatkové tabule pre vstup
automobilov.
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Zaujímavé je riešenie prevedenia na
druhú stranu cez cyklopriechod, avšak
na druhej strane cyklista skončí.

Relatívne dobre riešená je segregácia
popri hlavnej ceste.
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Ako aj úsek segregovanej cyklocestičky.

Zle sú však vyznačené úseky, kde máme
cyklopriechod aj dopravnú značku pre
koniec cyklocestičky.Tá defacto
prokračuje, preto by boli vhodnejšie skôr
dopravné značky pre autá , ktoré z hlavnej
cesty alebo zo závodu prechádzajú cez
cyklocestičku.
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Pozitívne možno hodnotiť aj cyklomost,
ktorý je uspôsobený šírke cyklocestičky.

Miesto,kde sa stretáva stará cyklocestička
s novou.

Zaujímavý úsek popri bytových domoch.
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Otázne sú vodiace prvky popri celej
cyklocetičke, pretože tie sú myslené,
ako upozornenie pre nevidiacich.

Krátky vjazd cez podchod, bez
dopravného značenia..

Galanta má aj štýlový prístrešok, pričom
miesta pre bicykle v ňom neboli moc
šťastne riešené.Chcelo by ho trošku ešte
vyladiť.
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Znenie hromadnej pripomienky k vyhláške o dopravnom značení
Podľa pôvodného textu spracoval: Marián Gogola

Keďže Ministerstvo vnútra SR predložilo dňa 7. novembra 2019 do medzirezortného
pripomienkového konania návrh vyhlášky o dopravnom značení, rozhodli sme sa podať
hromadnú pripomienku. V Novej vyhláške je okrem dobrých vecí aj tie, ktoré podľa nás
ublížia rozvoju podmienok pre cyklistov.

Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky o dopravnom značení
Ministerstvo vnútra SR predložilo dňa 7. novembra 2019 do medzirezortného
pripomienkového konania návrh vyhlášky o dopravnom značení (č. LP/2019/804, rezortné
číslo KM-OBL-331/2019, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/804).
V záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality cyklistickej dopravy na Slovensku si dovoľujeme si
predložiť k návrhu vyhlášky nasledovné pripomienky:
Pripomienka č. 1: Požadujeme zachovanie koridoru pre cyklistov
Pripomienka je zásadná
Zdôvodnenie:
Návrh vyhlášky neobsahuje vodorovnú dopravnú značku Koridor pre cyklistov (číslo V8c v
súčasnej vyhláške 9/2009). Zrušenie tejto vodorovnej značky predstavuje zásadný problém
pre vytváranie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Ochranný pruh pre cyklistov totiž nie je
možné použiť v úsekoch komunikácií, v ktorých je alebo sa predpokladá zvýšená intenzita
cyklistov, ale šírka komunikácia je príliš malá pre jeho použitie. Práve v takých prípadoch je
vhodný koridor pre cyklistov, v ktorom síce autá môžu jazdiť a teda nevytvára priamo
chránený priestor pre cyklistov, ale vodiči sú na výskyt cyklistov aspoň priebežne
upozorňovaní, čo ochraňuje cyklistov aspoň nepriamo. V prípade, že koridor pre cyklistov
bude z vyhlášky vyradený a teda nebude možné ho v týchto úsekoch použiť, pretože to
vyhláškou nie je možné, nebudú cyklisti v týchto úsekoch chránení v podstate vôbec, keďže
použitie značky 143 “Cyklisti” na začiatku úseku nie je dostatočné, pretože neupozorňuje
vodičov priebežne na cyklistov v predmetnom úseku.
Značka “Koridor pre cyklistov” zároveň navádza cyklistov pri prejazde orientačne
náročnejšími úsekmi, najmä v križovatkách.
Pripomienka č. 2: Požadujeme zachovať zelené podfarbenie cyklistickej infraštruktúry
Pripomienka je zásadná
Zdôvodnenie:
Návrh vyhlášky zavádza v §10 odst. 7 červené podfarbenie cyklistickej infraštruktúry. Túto
zmenu považujeme za úplne zbytočnú a pritom prinášajúcu zbytočné komplikácie pre
správcov komunikácií, pre cyklistov a vodičov.
Podstatou podfarbenia je upozorniť cyklistov a ostatných vodičov na niektoré nebezpečnejšie
úseky. Na Slovensku sa už niekoľko rokov používa zelené podfarbenie pre infraštruktúru pre
cyklistov a červené pre chodcov, aj vodiči aj cyklisti si naň zvykli, správcovia komunikácií,
mestá a obce už vytvorili na svojich komunikáciách farbené schémy, ktoré sa už zaužívali.
Zmenou podfarbenia by prišlo k dezorientácii účastníkov cestnej premávky. Cyklisti, ktorí si
už zvykli na zelenú, nebudú vedieť, či môžu ísť po červenej, ktorá bola doteraz určená pre
chodcov. Vodiči budú na červenom podfarbení očakávať pomalých chodcov a nie rýchlych
cyklistov. Chodci budú považovať červeno podfarbené priechody pre cyklistov za priechody
pre chodcov. Dôsledkom potom bude zvýšený počet dopravných nehôd s účasťou cyklistov a
chodcov so všetkými dôsledkami. Tento stav by trval veľa rokov, pretože dnes už použité
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podfarbenia sa budú opotrebovávať veľa rokov, stavebno-technické podfarbenia (farba dlažby
či asfaltu) či kvalitné plastové podfarbenia sa dokonca v podstate ani neopotrebovávajú.
Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme zmenu za neodôvodnenú a zbytočnú.
Pripomienka č. 3: Požadujeme vyškrtnúť §30 odst. 3 a teda dopravnú obsluhu definovať
tak, ako je definovaná doteraz vo vyhláške 9/2009
Pripomienka je zásadná
Vo vyhláške 9/2009 je dnes dopravná obsluha definovaná vymenovaním vozidiel (Príloha 1.,
II. diel, čl.8, bod 18), čo ukľudňuje dopravu v uliciach, do ktorých je možný vjazd iba
dopravnej obsluhe.
Zdôvodnenie:
Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Text v
uvedenom odstavci je nezrozumiteľný, nie je jasné, pre ktoré vozidlá teda značka, pod ktorou
je dodatková tabuľka, platí – tie ktoré sú tranzitom alebo tie, ktoré nie sú?
Porovnaním s opisom značky 520 predpokladáme, že §30 odst. 3 de facto navrhuje za
dopravnú obsluhu považovať všetku netranzitnú dopravu, t.j. vozidlá, ktorých zdroj alebo cieľ
jazdy je dosiahnuteľný iba cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu alebo iba
prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu.
To je však zásadná zmena z hľadiska ukľudňovania dopravy napríklad v obytných zónach a
pod., keďže v podstate bude umožnený vjazd de facto aj akémukoľvek vozidlu, ktorého vjazd
nie je dostatočne odôvodnený, čo v rozpore s účelom značky “okrem dopravnej obsluhy”
zahustí dopravu a jednak v praxi nebude ani možné kontrolovať, či vozidlo má alebo nemá
cieľ v danej zóne (stačí, aby vodič prehlásil, že ide od známeho alebo si bol nakúpiť v
obchode a pod.).
Pripomienka č. 4: Požadujeme zaviesť vodorovnú dopravnú značku Spoločný (alebo
združený) priechod pre chodcov a cyklistov
Pripomienka je zásadná
Nami požadovaná značka by mala mať tvar:

Zdôvodnenie:
Spoločný priechod pre chodcov a cyklistov je logické pokračovaním spoločnej cestičky pre
chodcov a cyklistov.
V praxi sa využívajú a budú čím ďalej využívať Spoločné cestičky pre cyklistov a chodcov
(značka č. 222), avšak ak majú križovať cestu, tak nie je jasné, ako ju majú križovať cyklisti.
Ak totiž majú dodržať pravidlá, tak by mali cez priechod bicykel tlačiť, čo je však z hľadiska
plynulosti cyklistickej premávky nezmyselné riešenie. Použitie pridruženého priechodu pre
cyklistov si vyžaduje väčšiu šírku, čo veľmi často nie je možné.
Rozdielne pravidlá prednosti chodcov a cyklistov zostávajú pri spoločnom priechode
zachované.
Riešenie s využitím značky 611 Miesto na prechádzanie neponúka dostatočnú alternatívu,
pretože na ňom chodci ani cyklisti nemajú takú prednosť ako na im určených priechodoch.
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Pripomienka č. 5: Požadujeme vo vyhláške ponechať značku Vyhradený jazdný pruh
(ekvivalent značiek C24 a,b vo vyhláške 9/2009)
Pripomienka je zásadná
Zdôvodnenie:








Navrhované riešenie je v rozpore s duchom zákona Zákona 8/2009 o cestnej premávke, v
ktorom je vo viacerých ustanoveniach z kontextu zrejmé, že zákonodarca pod pojmom
“cestička pre cyklistov” myslel samostatnú, fyzicky oddelenú cestičku. Sme si preto napríklad
istí, že navrhovaný spôsob značenia pruhu pre cyklistov bude pri navrhovaní a schvaľovaní
komunikácií spôsobovať veľké problémy z dôvodu vyvolanej nejednoznačnosti Zákona
8/2009 o cestnej premávke, § 21 Vchádzanie na cestu – rôzni projektanti a rôzne
schvaľovacie inštitúcie budú rôznym spôsobom interpretovať prednosti jazdy pri vedení
takejto “cestičky pre cyklistov” cez križovatky a rôzne môže byť posudzované aj zavinenie
prípadnej dopravnej nehody vyvolanej takouto nejednoznačnosťou.
V prípade prijatia tejto úpravy by §55 odst. 4 by umožňoval deťom do 10 rokov jazdiť v
jednom dopravnom priestore s motorovými vozidlami bez dohľadu osoby staršej ako 15
rokov, čo určite nebolo zámerom zákona 8/2009.
Navrhovaný spôsob označovania vyhradeného jazdného pruhu značkou 221 Cestička pre
cyklistov neumožňuje kombinované vyhradenie pruhu napr. BUS+CYKLO, pretože ak by bol
pruh označený značkou 221 Cestička pre cyklistov, tak v zmysle spoločných ustanovení pre
cestičky a pruhy “Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej
premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky
neustanovujú inak.” (máme za to, že pravidlá cestnej premávky neustanovujú využívanie
tejto značky inak).
Navrhované riešenie je v rozpore s Technickými predpismi TP085 Navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry, ktoré v čl. 2 jednoznačne definuje, že cyklistická cestička je “samostatná
nemotoristická komunikácia určená pre cyklistov, oddelená od iných druhov dopravy.”.
Pripomíname, že TP085 sú rovnako právne záväzné, ako navrhovaná vyhláška o dopravnom
značení, keďže Cestný zákon 135/1961 v §2, odst. 4 jednoznačne určuje, že “Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú
infraštruktúru.”

Pripomienka č. 6.: Požadujeme z opisu značky 221 Cestička pre cyklistov odstrániť text
“alebo pruh”
Pripomienka je zásadná
Zdôvodnenie:
Ide o doplňujúcu pripomienku k vyššie uvedenej pripomienke č. 5, keďže jej akceptovaním
nebude potrebné mať možnosť označovať vyhradený pruh značkou 221.
Okrem toho:




Návrhové parametre pruhov pre cyklistov podľa platných technických noriem a podmienok
(STN 73 6110 a TP 085) neumožňujú jazdu cyklistov vedľa seba, ktorú umožňuje zákon
8/2009 Z.z. pri cestičke pre cyklistov.
Pri označení pruhu pre cyklistov na oddelenej cestičke pre chodcov a cyklistov ako cestičky
pre cyklistov značkou č. 221 (takéto označenie nie je zriedkavé, máme dokumentovaný jeho
mnohonásobný výskyt) bude dochádzať k nejasnostiam v spôsobe využitia komunikácie,
najmä v zimnom období, keď nebude jasne viditeľný špeciálny varovný pás .

Pripomienka 7: Požadujeme doplniť značku Bicyklová ulica
Pripomienka je zásadná
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Požadujeme doplnenie značky “Bicyklová ulica”, a to vo forme zvislého aj vodorovného
značenia (veľký symbol bicykla). Bicyklová ulica bude označovať typ infraštruktúry podobný
Cestičke pre cyklistov, avšak s povolením vjazdu motorových vozidiel, pričom tie musia
rýchlosť jazdy prispôsobiť rýchlosti cyklistom, najviac 30 km/h. Cyklisti môžu využiť celú
šírku Bicyklovej ulice. Zastavenie a státie motorových vozidiel je povolené len na
vyznačených miestach.
Možný tvar zvislej značky (môže byť aj iný podľa uváženia):

Zdôvodnenie:
Bicyklová ulica vytvára dostatočne bezpečné podmienky pre jazdu na bicykli a zároveň
umožňuje obslužnosť územia automobilovou dopravou pri nízkych intenzitách. Bicyklová
ulica je osvedčeným konceptom z ďalších európskych krajín.
Pripomienka č. 8: Požadujeme doplniť možnosť spoločného využitia Miesta pre
prechádzanie cyklistami a chodcami
Pripomienka je zásadná
Navrhujeme opis značky 611 Miesto pre prechádzanie zmeniť nasledovne:
“Značka vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov, miesto na prechádzanie
cyklistov alebo miesto na prechádzanie chodcov a cyklistov.“
Zdôvodnenie:




Pojem “spravidla” nie je jednoznačný a jeho použitie tu nemá zmysel, keďže určenie
“spravidla riadené svetelnými signálmi” tak či onak umožňuje túto značku používať aj bez
svetelných signálov, aj s nimi. Pre jednoznačnosť navrhujeme uvedený text vyškrtnúť.
Navrhujeme doplniť text “alebo miesto na prechádzanie chodcov a cyklistov“, aby sme
eliminovali potrebu použitia doplnkovej tabuľky 515 Bicykel voľno v prípade použitia značky
611 na cestičke cestičke pre chodcov a cyklistov.

Pripomienka č. 9: Požadujeme umožnenie použitia značky 515 Bicykel voľno aj na
Mieste pre prechádzanie
Pripomienka je zásadná
Táto pripomienka platí v prípade, že nebude vyhovené pripomienke č. 8 vyššie.
Navrhujeme do textu pri značke 515 Bicykel voľno doplniť text “Značku je možné použiť aj
pred Miestom pre prechádzanie (značka č. 611)”.
Zdôvodnenie:
Nami navrhované doplnenie umožní spoločné využitie Miesta pre prechádzanie chodcami a
cyklistami, ak bude takéto miesto využité na cestičke pre chodcov a cyklistov.
Pripomienka č. 10: Požadujeme doplniť obchádzkové značky pre bicykle
Pripomienka je zásadná
Navrhujeme, aby sa obchádzka pre bicykle, t.j. obchádzka na cyklotrase, nevyznačovala
značkami 392-396, ale značkami určenými osobitne pre bicykle. Tieto značky by mali taký
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istý tvar a obsah ako značky smerové značky pre cyklistickú premávku 390-383, ale s
oranžovým podkladom a čiernymi písmenami a príslušnými grafickými prvkami.
Zdôvodnenie:
Nami navrhované ochádzkové značky ukážu trasu cyklistovi jednoznačnejšie a prehľadnejšie,
ako všeobecné automobilové značky a to najmä v prípade, že trasa pre cyklistov sa v
obchádzke odchýli od trasy pre autá a keby sa používajú rovnaké značky, tak by nebolo jasné,
ktorá je pre ktorý druh dopravy a museli by sa používať dodatkové tabuľky. Zároveň takéto
značky uvedením cieľov potvrdzujú cyklistovi správny smer aj počas obchádzky, čo je pre
cyklistu dôležité, keďže na rozdiel od auta sa pohybuje vlastnou silou a každé zaváhanie ho
stojí fyzické úsilie.
Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Ministerstvo vnútra
SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania.
Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, splnomocnený pre zastupovanie verejnosti v rozporovom
konaní
Dan Kollár, Cyklokoalícia, o.z., splnomocnený pre zastupovanie verejnosti v rozporovom
konaní
Marián Gogola, OZ Mulica, splnomocnený pre zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní
Radovan Červienka, Cyklodoprava, o.z.,splnomocnený pre zastupovanie verejnosti v
rozporovom konaní
Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, o.z.
Michal Hlatký, Slovenský cykloklub, o.z.
Tomáš Peciar, Cyklokuchyňa
Viera Štupáková, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, o.z.
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Foto:Martin Bolo Zlegalizovanie vjazdu cyklistov na Vodné dielo Žilina

-

Státie v cyklopruhu, žiaden problém! Galanta. Foto:MG.
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V Žiline sme si pripomenuli 17.11.1989 cyklojazdou. Na fotke vidieť miesto, kde
prebiehali demonštrácie, v súčasnosti je tam nákupné centrum. Aj taká je to zmena..
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