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Energetická efektívnosť medzi jednotlivými druhmi dopravy.
Zdroj: Dutch cycling embassy

Pedál 2020.
Ocitli sme sa na rázcestí, kedy sa ako spoločnosť
opäť môžeme niekam posunúť. Budeme mať
voľby, ktoré rozhodnú o ďalšom sledovaní krajiny.
Dá sa povedať , že ide aj o zápas o demokraciu.
Verím, že si vyberiete dobre a najmä z pohľadu
podpory cyklistickej dopravy budete voliť tie
strany, ktoré to s udržateľnou mobilitou myslia
vážne.
Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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MEDZI ŠTÚROVOM A OSTRIHOM FUNGUJE
PRVÝ
BIKESHARING
MEDZI
DVOMA
KRAJINAMI

TRI
NOVÉ
CYKLOCESTIČKY
A CYKLOMOST VO SVIDNÍKU
Mesto získalo na projektovú dokumentáciu 28
800 eur z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Celkový rozpočet je 30 400 eur, piatimi
percentami prispeje radnica. Informovala
hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.
Celý cyklochodník má mať podľa jej slov dĺžku
dva a pol kilometra, asfaltový povrch a
betónový podklad.
Prepojí sever, juh a západ mesta a umožní
ekologické presúvanie sa cez mesto i do okolia.
„Výstavba cyklochodníka bude prínosom pre
rozvoj vnútromestskej cyklistickej dopravy,
prímestskej rekreácie a cestovného ruchu.
Máme v meste osvetlené dve dominanty, ktoré
realizovala nezisková organizácia, a zapojili
sme sa do projektu s poľskými partnermi na
vytvorenie ďalších propagačných materiálov a
promofilmu. Všetky tieto aspekty spolu s
budovaním rekreačných trás pomáhajú rozvíjať
turizmus v našom meste a regióne. Teší ma, že
rokovania so Slovenským vodohospodárskym
podnikom v Košiciach priniesli záujem
pracovať aj na vybudovaní cyklochodníka
pozdĺž rieky Ladomirka, ktorý je už teraz
obľúbenou rekreačnou zónou," uviedla
primátorka Svidníka Marcela Ivančová
(nezávislá).

Volá sa Mária Valéria Bike. Do prevádzky ho spustili
prvého februára tohto roku.
V rámci projektu sa vybudovalo šesť nových
výpožičných staníc pre bicykle v Štúrove, ďalších osem
je v Ostrihome.
V systéme verejnej požičovne sa v mestách nachádza
dohromady 60 klasických bicyklov a 45 bicyklov s
elektrickým pohonom.
Obyvatelia a návštevníci Štúrova a Ostrihomu si budú
môcť vypožičať bicykel z ktorejkoľvek výpožičnej
stanice a bicykel do ktorejkoľvek stanice aj vrátiť.
Zároveň s novou investíciou sa obnovil aj existujúci
systém požičovne bicyklov Ebi v Ostrihome. Celkový
rozpočet projektu bol 921-tisíc eur. Mestá ho financovali
z medzištátneho eurofondového programu Interreg.
Požičovňu bicyklov bude prevádzkovať maďarská
spoločnosť T-Systems, ktorá systém vybudovala.

Plánovaná cyklistická komunikácia v troch
trasách má spojiť voľnočasový areál mesta na
Festivalovej ulici, v ktorom sa nachádza
futbalové ihrisko, amfiteáter, skanzen a
lesopark, s existujúcou a plánovanou zástavbou
na pravom brehu Ondavy aj s vybavenosťou a
podnikateľskými areálmi na Bardejovskej ulici.
Súčasťou projektu bude 50 metrov dlhý
cyklomost a prepojí trasu na sútoku rieky
Ondavy.

zdroj:
https://mynovezamky.sme.sk/c/22316868/sturovosystem-verejnej-pozicovne-bicyklov.html

Zdroj:
https://presov.korzar.sme.sk/c/22320828/svidnikziskal-peniaze-na-projekt-cyklochodnika.html
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CYKLOTRASU SPÁJAJÚCU HRAD
NA SLOVENSKU A MORAVE
DOKONČIA DO KONCA ROKA

PRVÁ CYKLOTRASA V SPIŠSKOM
RAJI

Povedie štyrmi obcami - Smižany, Spišské
Tomášovce, Letanovce a Hrabušice.

Pôvodný plán bolo dokončiť cyklotrasu do
konca marca tohto roku a otvoriť ju v lete.
Avšak kvôli rôznym problém sa tento termín
nestihne, z tohto dôvodu sa musí cyklotrasa
dokončiť do konca roka.

Na cyklotrasu na severe Národného parku
Slovenský raj čakali ľudia dlhých 15 rokov.
Na jej vybudovanie poslúžia financie z
ministerstiev pôdohospodárstva a dopravy.
Pôjde o investíciu vo výške 2,1 milióna eur.
Cyklotrasa bude mať dĺžku 7,1 kilometra.

Zatiaľ cyklotrasa nebude súvislá, problematický
zostáva úsek za obcou Horné Srnie po hranice s
Českou republikou.

Cyklotrasa v tejto obci povedie po miestnych
komunikáciách, konkrétne po dvoch uliciach.

Celý úsek je súčasťou cyklotrasy Bečva – Vlára
– Váh, ktorá spojí rieku Bečva od Vsetína až po
Nemšovú po Váh. Je to súčasťou Trenčín –
Brumov, ale Brumovská časť je zároveň
súčasťou cyklotrasy Bečva – Vlára – Váh.

Rovnako po miestnej komunikácii povedie aj v
obci Smižany. V obciach Letanovce a
Hrabušice povedie cyklochodník mimo
zastavaného územia.

Problémy riešia aktuálne aj na moravskej
strane. Približne 1,5-kilometrový úsek museli
rozdeliť pre zdĺhavé majetkovoprávne
vyrovnania na dve časti.

Najdlhší úsek cyklotrasy povedie obcou
Letanovce v dĺžke 2,2 kilometra. Pôjde o dva
úseky smerom na Spišské Tomášovce a smerom
na Hrabušice.

Mesto Brumov-Bylnice pracuje na
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov tak,
aby sa cyklochodník prepojil od Svatého
Štepána cez Sidoniu až do Horného Srnia.

Obce sa na výstavbe cyklotrasy budú finančne
podieľať päťpercentnou spoluúčasťou.
zdroj: https://spis.korzar.sme.sk/c/22326280/vslovenskom-raji-vyrastie-prva-cyklotrasacakali-na-nu-15-rokov.html

zdroj:
https://mytrencin.sme.sk/c/22321892/cyklotrasu
-ktora-spoji-dva-hrady-dokoncia-neskor.html
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CYKLOTRASA BREZNOVALASKÁ SA ZAČNE STAVAŤ V
MARCI

V DUBNICI NAD VÁHOM SA
PLÁNUJE BIKESHARING

Sprístupnenie alternatívnej dopravy obyvateľom,
zníženie produkcie emisií a zlepšenie kvality
života občanov je hlavným cieľom projektu
automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad
Váhom.
Podľa primátora Dubnice nad Váhom Petra
Wolfa má zavedenie systému zdieľaných
bicyklov zabezpečiť predovšetkým zníženie
hustoty premávky a zlepšenie kvality životného
prostredia.
Takmer deväťkilometrový úsek cyklotrasy
Brezno – Valaská povedie zo železničnej
stanice v Brezne smerom do centra mesta.
Rovnako aj na západ k hlavnému
hospodárskemu uzlu Horehronia
Železiarňam Podbrezová.

“Chceme motivovať ľudí, aby vymenili autá
za bicykle. Systém zdieľaných bicyklov či
budovanie cyklotrás sú prvými krokmi, ktorými
sa snažíme vytvárať podmienky pre ekologickejší
a zdravší transfer občanov mesta. Okrem toho,
že obyvatelia sa budú môcť prepravovať rýchlo,
bikesharing prispieva aj k zdravému životnému
štýlu či znižovaniu emisií v rámci ekologického
spôsobu dopravy. Pevne verím, že Dubničania si
po realizácii projektu novú službu mesta rýchlo
osvoja,“ vysvetlil Wolf.

Ako uviedla vedúca odboru riadenia
projektov Mestského úradu v Brezne
Milada Medveďová, vznikne cyklistický
pruh s celkovou dĺžkou 8,74 km, pričom
viac ako 1,76 km bude mať dĺžku úplne
nový cyklistický pruh, vrátane lávky pre
cyklistov v dĺžke 648 metrov, ktorá
povedie súbežne popri novej navrhovanej
cestnej komunikácii. Pre zvýšenie
komfortu cyklistov budú na dvoch
miestach osadené stojany na bicykle.

Radnica na projekt získala viac ako 218.000 eur
prostredníctvom Integrovaného regionálneho
operačného programu, 12.000 eur investuje mesto
z vlastných zdrojov. Na budúci rok by v Dubnici
malo pribudnúť 13 cyklostojanov rozmiestnených
v rôznych častiach mesta, odkiaľ si obyvatelia
prostredníctvom elektronického systému budú
môcť požičiavať spolu 78 bicyklov.

Cyklotrasa bude zložená z dvoch častí.
Vetva A bude prepájať obec Valaská so
železničnou a autobusovou stanicou v
intraviláne mesta Brezno.

„Pri výbere umiestnenia stojanov do konkrétnych
lokalít sme sa zamerali na pokrytie, dostupnosť,
atraktivitu a maximálnu vzájomnú vzdialenosť
jednotlivých stanovíšť. Rovnako sme prihliadali
na to, aby sa stojany nachádzali na mestských
pozemkoch a aby boli v blízkosti verejného
osvetlenia, odkiaľ budú, až na jednu výnimku,
napájané,“ priblížil vedúci oddelenia
strategického rozvoja dubnickej radnice Milan
Dolinka.

Druhá časť, vetva B povedie zo
železničnej stanice do centrálnej oblasti
mesta Brezna.
Budúca cyklotrasa je prioritne určená pre
obyvateľov okresu Brezno, ktorí
dochádzajú za prácou do Železiarní
Podbrezová, pričom sa očakáva , že sa
zlepší bezpečnosť pre cyklistov.
zdroj:
https://mybystrica.sme.sk/c/22323736/srealizaciou-cyklotrasy-brezno-valaska-zacnuuz-v-marci.html

Zdroj:
https://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1848
995/V-Dubnici-bikesharing--v-Senici-majuprivela-vyhradenych-parkovacich-miest
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QUITEWAYS V LONDÝNE
Text a foto: Marián Gogola

Mesto Londýn sa snaží systematicky podporovať cyklistov. Nie je to síce ako v prípade holandských
miest, ale za posledných 10 rokov sa zvýšil počet cykloinfraštruktúry, pričom je to poznať.
Okrem hlavných radiál, ktoré spájajú okraje Londýna s centrom a majú označenie “C”, vybudovali,
resp. označili ulice, ktoré síce nemajú samostatnú cyklocestičku alebo pruhy pre bicykle, ale sú
odporúčané pre cyklistov.
Označujú sa ako “Quiteways” alebo tzv. tiché cesty na povrchu majú označenie písmena “Q”.

Sú to ulice v oblasti rezidentských štvrtí, kde je premávka nižšia ako v prípade ostatných alebo
hlavných ulíc.
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DOTÁCIE NA NÁKLADNÉ BICYKLE VO VIEDNI
Text: Ján Roháč

Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska.
Titulná fotografia: (c) Fahrrad Wien
Mesto Viedeň zahajuje v apríli podpornú schému pre nákup nákladných bicyklov pre súkromné osoby,
obyvateľov Viedne. Mesto im poskytne dotáciu najviac 800 € v prípade neelektrického a najviac 1.000
€ v prípade elektrického bicykla, najviac však 50% z ceny. V prípade komunitných zdieľaných bicyklov
Grätzlrad Wien môže byť dotácia až do výšky 100% ceny.
Dotačná schéma bude trvať maximálne 2 roky, je na ňu vyčlenená suma 300.000 €. O dotáciu je možné
požiadať do troch mesiacov od kúpy.
Ide už o druhú dotačnú schému pre nákladné bicykle, zahájenú v tomto roku. Od 1. februára 2020 môžu
totiž dostať dotáciu na nákup elektrických nákladných bicyklov právnické osoby. Výška dotácie závisí
od nosnosti bicykla, pri nosnosti 40-100 kg je možné dostať maximálne 50% z ceny a to do výšky 2.000
€, pri nosnosti nad 100 kg ide o 30% z ceny a to až do výšky 4.000 € za bicykel a v tomto prípade je
možné podporiť nielen kúpu, ale aj leasing bicykla.
Na tieto dotácie má Viedeň vyčlenených 800.000 €.
Okrem samotných bicyklov sa dotácia vzťahuje aj na ich výbavu – rôzne nadstavby, zariadenia na
lokalizáciu či doplnkové batérie.
Mesto podporilo nákup nákladných bicyklov už v roku 2017, kedy dotovalo nákup 322 bicyklov.
Schéma bola vtedy otvorená pre súkromné osoby aj pre firmy a najčastejším príjemcom podpory boli
rodiny s deťmi.
Viedenská radnica je presvedčená, že nákladné bicykle môžu na krátkych vzdialenostiach nahradiť autá.
Nielenže to uľaví preťaženým uliciam, ale to aj prispeje k ambicióznemu cieľu takmer nulových emisií
z dopravy tovarov do obchodných prevádzok v meste v roku 2030.
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NOVÁ PROCYKLISTICKÁ LEGISLATÍVA V NEMECKU
Text: Ján Roháč

Na Valentína 14. februára 2020 schválil nemecký
parlament novelu zákona o cestnej premávke, ktorá
zásadným spôsobom zlepší situáciu ľudí,
využívajúcich v Nemecku pre dopravu bicykel.
Iniciátorom novely bol federálny minister dopravy
Andreas Scheurer, ktorý o svojej pozícii hovorí: “Som
ministrom dopravy a preto som aj ministrom
bicyklovania”.
Medzi prijatými zmenami sú:
Minimálna vzdialenosť auta od bicyckla pri
predbiehaní
Prijatie toho ustanovenia je zásadnou zmenou z
hľadiska bezpečnosti cyklistickej dopravy a
predstavuje veľmi jasný signál. že nemecká vláda to s
cyklistickou dopravou myslí naozaj vážne. Minimálna
vzdialenosť bola stanovená na 1,5 m v obci a 2 m a
mimo obce a platí aj pre obiehanie chodcov.
Odbočovanie vpravo na križovatkách
Zelená šípka pre odbočovanie vpravo odteraz platí aj
pre cyklistov priamo v jazdnom pruhu, teda nemusia
byť v cyklopruhu alebo na samostatnej cyklocestičke.
(nie som si istý prekladom, originál je: “… die
bestehende Grünpfeilregelung auch auf Radfahrer
ausgedehnt, die aus einem Radfahrstreifen oder
baulich angelegten Radweg heraus rechts abbiegen
wollen.”)
Zároveň sa ako nová značka zavádza aj špeciálna
zelená šipka pre cyklistov.

Zákaz zastavenia v ochranných pruhoch pre
cyklistov
Zatiaľ čo doteraz bolo možné vodičom motorových
vozidiel v ochranných oruhoch pre cyklistov
zastaviť na najviac tri minúty, po novom tu už platí
úplny zákaz zastavenia. Zároveň sa zvyšujú pokuty
za porušenie tohto ustanovenia na minimálne 100 €
(z doterajších 15 €, pričom táto nová výška pokuty
platí aj pre nelegálne parkovanie na chodníkoch a
cyklistických cestičkách)
Obmedzenie rýchlosti pre vozidlá nad 3,5 t,
odbočujúce vpravo
Môžu odbočovať vpravo maximálne rýchlosťou
chodca , t.j. 7-11 km/h.
Zvýšenie vzdialenosti zákazu parkovania pred
križovatkou
Zvyšuje sa vzdialenosť zákazu parkovania na
vozovke pred križovatkou, ak je jej súčasťou
cyklistický pruh či cestička na 8 m, aby sa zlepšil
výhľad vodičov a cyklistov, vchádzajúcich do
križovatky.
Symbol pre cargo-bicykle
Bude sa používať najmä pre označenie parkovacích
miest pre nákladné bicykle.

Cyklistické zóny
Môžu sa zriaďovať tam, kde sú bicykle dominantným
spôsobom dopravy. Ide o sieť cyklistických ulíc (tie už v
nemeckej legislatíve existujú), v ktorých sú prioritizovaní
cyklisti: môžu používať celú šírku ulice, vodiči iných vozidiel
nesmú cyklistov ohroziť ani obmedziť, maximálna rýchlosť
je 30 km/h a môže byť určená aj nižšie. Iné vozidlá ako
bicykle môže vojsť do ulice/zóny iba ak im to umožňuje
9
dopravné značenie formou dodatkovej tabuľky pod značku
cyklistickej ulice/zóny.

Dopravná značka pre cyklodiaľnice
Bude sa používať pre označenie cyklotrás typu
“Radschnellweg”.

Dopravná značka pre zákaz predbiehania
bicyklov

Dopravná značka pre zákaz predbiehania bicyklov
Presnejšie ide o zákaz predbiehania jednostopých vozidiel (bicykle, motorky) dvojstopými vozidlami.

Dopravná značka “žraločie zuby”
Ide o explicitné zavedenie tejto značky.

Ďalšie novinky pre udržateľnú mobilitu
Okrem noviniek pre cyklistov sa zavádzajú aj nové veci, podporujúce udržateľnú mobilitu, ako je napríklad
zvýhodnenie parkovania pre zdieľanie autá a aj nové doplnkové tabuľky pre ne, sprísnenie pokút a trestov pre
nelegálne parkovanie v rôznych situáciách či pre prevádzku vozidiel, prekračujúcich normy hlučnosti a
dymivosti.
Niektoré nové symboly (zľava vozidlá s viacerými pasažiermi, zdieľané autá, elektrické kolobežky):

Parlament neprijal navrhované povolenie jazdy dvoch cyklistov vedľa seba.

Aký benefit pre spoločnosť má jazda bicyklom a automobilom na 1 km v peňažných jednotkách (centoch).
Zdroj: copenhagenize.com
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Žilinské cykloscítače potvrdili nárast cyklistov za rok 2019
Text:Marián Gogola

Skokanom medziročného porovnania je už tradične
ulica Vysokoškolákov, kde sa intenzita cyklistov
navýšila o 30%. Podľa nášho názoru to má na svedomí
práve spustenie bikesharingu v Žiline

Teší nás, že môžeme používať údaje z automatických
sčítačov, ktoré majú nespochybniteľné miesto v
oblasti podpory rozvoja cyklodopravy.
Ako teda dopadol minulý rok z pohľadu sčítačov?
Hlboká cesta zaznamenala 8% nárast cyklopremávky
oproti roku 2018.

V roku 2019 pekne vidieť zmenu v mesiacoch apríl
(bikesharing), jún (najsilnejší mesiac so 30 tisíc prejazdmi),
až po september. V roku 2018 bol naopak najsilnejší august
cca.23tisíc.

Na Rudnayovej ulici bol zaznamenaný malý pokles
premávky (-1%), čo môže byť spôsobené faktom, že
nie všetci cyklisti išli po vozovke s autami, časť z
nich využíva chodníky a časť novú cyklocestičku.
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rok 2018

Nová cyklocestička medzi Martinom
a Tomčanmi

Martin zavádza inovatívne prvky
v pešej zóne pre cyklistov
Minulý rok v októbri padol v martinskom
mestskom zastupiteľstve návrh, aby sa cyklistom,
kolobežkárom či skateboardistom zakázal vstup
do pešej zóny.
Prejazd na bicykli historickou časťou mesta sa
mal povoliť len pre deti do 10 rokov v sprievode
rodičov a zdravotne postihnutým občanom.
Po búrlivej diskusii, ktorej predchádzal aj protest
cyklistickej verejnosti, poslanci predložený návrh
doslova zmietli zo stola, hlasovali zaň len traja
zastupitelia.
Návrhu sa vyčítalo, že prináša len striktný zákaz
bez akejkoľvek alternatívy pre cyklistov.

Stane sa tak vďaka dotácii vo výške 376
652 eur, ktorú samospráva získala v rámci
cyklovýzvy od ministerstva dopravy.
Ďalších 19 825 eur doplatí mesto ako
povinnú spoluúčasť. Pôvodne plánovalo
cyklotrasu vybudovať z vlastných zdrojov.

Prešiel však návrh uznesenia poslanca Bruna
Horeckého, aby Útvar hlavného architekta mesta
Martin pripravil návrh alternatívneho riešenia
jazdných koridorov v centre mesta. A to by mal
byť kompromis, po ktorom všetci volali.
Nový návrh je už prakticky na svete a prináša
riešenie pohybu cyklistov v centre mesta.

V súčasnosti neexistuje pešie ani
cyklistické prepojenie Martina a Tomčian,
chodci aj cyklisti používajú cestu popri
amfiteátri, ktorá však pre nich nie je príliš
bezpečná.

Počíta s tým, že na vstupoch do pešej zóny,
rovnako tak aj na križovatkách, sa na dlažbe
vyznačia grafické prvky, ktoré cyklistovi, či
kolobežkárovi naznačia a odporučia smer jazdy.

Cyklotrasa je naprojektovaná pozdĺž cesty
v smere od Martina do Tomčian. Začne sa
pri vjazde na odstavnú štrkovú plochu,
ktorá sa nachádza za cintorínom a končiť sa
bude pri plánovanom vjazde na súkromné
parcely.

Cyklisti by mali prechádzať západnou časťou
pešej zóny, teda Ulicou 29. augusta, resp.
Divadelnou ulicou, kde je menší pohyb chodcov.

Bude obojsmerná, tri metre široká s krytom
z asfaltobetónu. Jeho súčasťou je i
premostenie potoka Silava, ktoré bude
tvorené rúrovým priepustom.

„Platí však, že v pešej zóne je chodec vždy
nadradený. Jazdiť sa má pomaly, zodpovedne a
ohľaduplne,“ vysvetľovala Zuzana Mendelová,
hlavná architektka mesta Martin.
Ďalej podotkla, že grafické prvky majú obsahovať
aj nápisy ako spomaľ, pozor dieťa a podobne.

zdroj:
https://myturiec.sme.sk/c/22331569/martin-atomcany-spoji-cyklochodnik-rovnaky-zamer-maklastor-s-valcou.html

zdroj:
https://myturiec.sme.sk/c/22330976/cyklistom-sana-pesej-zone-odporuci-smer-jazdy.html viac:
https://myturiec.sme.sk/c/22330976/cyklistom-sana-pesej-zone-odporuci-smer-jazdy.html
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Paríž chce byť do roku 2024
stopercentne cyklistický!
Text: Marián Gogola

Také sú plány radnice mesta. Tá si stanovila vytvoriť
také podmienky pre cyklistov, aby bolo mesto v roku
2024 100 % cyklistické.





Už dnes ponúka pre cyklistov vyše 1000 vyhradených
cyklocestičiek ( Sčítanie od septembra 2019 do
januára ukázalo vyše 700 tisíc cyklistov) alebo
cyklopruhov, pričom veľký nárast cyklistov spôsobil
aj systém bikesharingu.






Mesto sa má vybudovať na tzv. koncepte dochádzky
do 15 minút.
Medzi ďalšie opatrenia, ktoré mesto plánuje, patrí
napr.:







V každej štvrti sa vytvorí najmenej jedna
cyklotrasa: ulica, v ktorej majú chodci a
bicykle prednosť pred motorovými vozidlami
V zóne 30 sa zovšeobecní obojsmerná prejazd
pre cyklistov
Všetky mosty budú vybavené bezpečnými
cyklotrasami



Sieť infraštruktúry vyhradená pre chodcov a bicykle
bude spájať Paríž so susednými obcami



Olympijské cyklotrasy prepoja olympijské
športoviská a územia
Realizácia Vélopolitain a RER V – novej siete
hlavných cyklistických trás – okrem už
existujúcich 1000 km
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Uplatňovať a presadzovať ulicu, ktorá
uprednostňuje najzraniteľnejších, chodcov a
cyklistov
Regulovať prístup ťažkých nákladných
vozidiel, ktoré nie sú vybavené zariadením
proti slepému uhlu
Realizácia kampaní zameraných na prevenciu
a kontroly dodržiavania pravidiel cestnej
premávky
Podporovať jazdy na bicykli zo školy
Inštalovať bezpečné rezidentské
cykloparkoviská tzv. Véloboîtes s
opravárenským náradím s voľným prístupom
pre všetkých
Vybudovať bezpečné cykloparkoviská v 15
parížskych staniciach (7 veľkých staníc, 8
uzlov kombinovanej dopravy vrátane staníc
RER, ako sú Nation a Porte Dauphine), aby sa
podporila intermodalita vlak / RER / metro a
bicykel.
Vytvorenie tzv. cyklistický pasu na
zaparkovanie do viacerých parkovísk vrátane
prístupu do 100 podzemných parkovísk v
mestskej koncesii a na parkoviská sociálnych
vlastníkov mesta.
Podporovať vytváranie bezpečných
prístreškov pre bicykle všade, kde je to
možné, v bytových domoch, budovách
sociálneho bývania a v budovách spoločností



Investície do bicyklov sa údajne zvýši na 26 EUR na obyvateľa ročne – celkovo 350 miliónov
EUR za šesť rokov.



Plány primátorky Anny Hidalgo zahŕňajú aj odstránenie 72 percent parkovacích miest
na ulici, aby sa tak vytvoril väčší priestor pre cyklistov. Podľa štúdie spoločnosti
Atelier Parisien d´Urbanisme (Apur) z roku 2019 je v súčasnosti 83 500 parkovacích
miest na ulici, čo znamená, že spoločnosť Hidalgo ich chce odstrániť približne 60 000.
No toto bude kruté…



Preložené podľa zdroja: https://www.intelligenttransport.com

No čo, zoberieme si nejakú inšpiráciu aj do slovenských miest?

V Hriňovej sa pripravuje prvá
cyklocestička

Vo Zvolene sa plánuje ucelená
cyklocestička

Tamojšia samospráva získala na tento projekt
takmer 690-tisíc eur od ministerstva dopravy a
výstavby v rámci podpory viacerých projektov
smerujúcich k rozvoju cyklistickej dopravy a
cykloturistiky.

Mesto Zvolen získalo dotáciu 308 000 eur
z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR
na vybudovanie cyklochodníka zo sídliska
Zlatý Potok do centra mesta.

Navrhnutá cyklocestička začína pri mliekarni
Koliba a pokračuje smerom k areálu Hriňovských
strojární, kde bude ukončená. Svojou polohou
bude vytvárať priame spojenie medzi týmito
dvoma areálmi, ktoré zamestnávajú významnú
časť obyvateľov mesta a okolia," priblížil
primátor.
Úprava existujúcich spevnených a nespevnených
komunikácii spolu so stavbou nových úsekov
predstavuje viac ako 2,5 kilometra. Šírka
cyklocestičiek na piatich úsekoch stavby je
projektovaná od 3,5 do 4 metrov. Popri
cyklochodníku budú osadené lavičky a altánok.
Súčasťou projektu je zvislé a vodorovné
dopravné značenie.

„Úlohou tohto projektu je zabezpečiť
cyklistom vlastný komunikačný priestor, do
ktorého nebudú zasahovať iné druhy dopravy.
Slúžiť má na prepojenie sídliska Zlatý potok
s centrom mesta,“ uviedla hovorkyňa
Mestského úradu vo Zvolene Ľubomíra
Honíšková.
Riešením projektu je vybudovanie nového
cyklistického chodníka, respektíve
revitalizovanie existujúcich chodníkov a
plôch tak, aby bol umožnený čo možno
najcelistvejší dopravný ťah v rámci
dotknutých zón mesta. Celková dĺžka nového
cyklochodníka je 1115 metrov.
„Aktuálne sme ešte v štádiu, keď nie je
podpísaná zmluva, takže je veľmi ťažké
povedať, kedy bude projekt dokončený.
Záležať taktiež bude na trvaní procesu
verejného obstarávania. Podľa zadania je
však plánované dokončenie projektu na
koniec roku 2020,“ pripomenula
hovorkyňa mesta.

zdroj: https://myzvolen.sme.sk/c/22326056/vmeste-na-podpolani-vyrastie-prvacyklocesta.html

https://zvolen.dnes24.sk/
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Cyklodoprava
v Salzburgu II.
Text a foto: Ján Roháč
Rado Červienka pred pár týždňami dal pár fotiek o cykloriešeniach v rakúskom Salzburgu.
Keďže som sa do tohto pekného mesta na pár hodín pracovne dostal aj ja, tak som tiež spravil
pár fotiek a nadviazal naňho.
Stručne na úvod: podiel cyklodopravy v Salzburgu je 20%, v centre mesta 30%. Sú dni, keď
cez most Staatsbrucke v centre mesta prejde viac ako 9.000 cyklistov. Čísla sú pozitívne:
– 183 km cyklistických komunikácií
– 28 značených cyklistických ciest
– 6000 stabilných stojanov
– 1500 prenosných stojanov
– 130 cykloboxov na hlavnej stanici
– 174 cykloboxov v centre mesta
– 12 samoobslužných servisných stojanov

Neviem, ako je to inde v Salzburgu, ale štvrť pri hlavnej stanici (na obrázku Rainerstrasse) je
festivalom ochranných pruhov pre cyklistov. Sú hádam všade. Vodiči osobných áut ich rešpektujú,
samozrejme z času načas do nich vbehnú, ale len na pár okamihov. Autobusy po nich jazdia, ale v
podstate na to sú určené.
15

Všimnite si aj dobre vyriešené parkovanie bicyklov kolmo ku chodníku. A to s tam zmestili aj stĺpy
trolejbusu, stromy a širokánsky chodník. Na druhej strane však chýba bezpečné oddelenie ochraního
pruchu pre cyklistov od zaparkovaných áut. To je zrejme vec osvety a výchovy(?).

Ochranný pruh pre cyklistov obchádza pruh pre parkovanie autobusov (Fanny von Lehnert Strasse)

Podobná situácia neďaleko, tentokrát ide o parkovací pruh pre osobné autá. Zaujalo ma, že tam nie je
žiadny bezpečnostný odstup od zaparkovaných áut. Oba pruhy sú dosť široké, takže umožňujú
parkovanie a jazdu dosť ďaleko od seba, zrejme si to však vyžaduje aby cyklisti jazdili v ľavej časti
ochranného pruhu.
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Riešenie pred križovatkou. Pravý pruh je pre odbočenie áut doprava a tak majú cyklisti ochranný pruh
v strede, aby nevznikol konflikt s odbočujúcim autom. Pokračovanie ochranného pruhu začína ešte v
križovatke, takže cyklista jasne vidí, kam má ísť.
(Odkaz pre MB – predpokladám, že asi takto nejako si predstavujete nahradenie cyklokoridoru
ochranným pruhom? Áno, je to dobré, len k tomu skrátka musíme projektantov a policajtov nejako
doviesť. )

Ochranný pruh v križovatke síce končí (áno, taky soudruzi v Rakousku udělali chybu a nové ENDE
17

nastriekali na staršie ENDE), cyklistu to však nevyhodí medzi autá, ale za križovatkou pokračuje v
bus+cyklo pruhu. Aké jednoduché …

Bus+cyklo pruh. Videl som ich viacej. Mal som to šťastie, že v jednom som videl autobus, ako práve
obiehal cyklistu – skrátka prešiel väčšou časťou do pruhu pre autá a bolo. Žiadne vytrubovanie,
žiadne nadávanie či ťukanie si na čelo.
Celkovo som bol znova ohromený aj ohľaduplnosťou vodičov voči chodcom. Hej, stačí tam chodiť po
meste 20 minút a človek si zvykne, že vodiči pred priechodmi zastavujú, ešte keď sa len blížite k
priechodu. Ale vždy po príchode do Rakúska ma to prekvapuje znova a znova…

Toto sa mi tiež páčilo. Cyklisti sú za križovatkou stavebnou úpravou vyvedení na zdieľaný chodník s
chodcami.

18

Prístrešky pred železničnou stanicou. Nemal som bicykel, tak som nemohol vyskúšať, ale takto na
pohľad sa mi veľmi páčia. Je to “jeden kus”, takže to stačí doviesť a osadiť a je tam miesto pre 28
bicyklov, dokonca aspoň čiastočne krytých pred dažďom. Pokyny na používanie sú umiestnené na
tom strednom (modrá tabuľa).

Hneď vedľa prístreškov sú takéto stojany. Opäť je to “jeden kus”, stačí to priviesť a upevniť.
Umožňujú zamknutie o rám. Všimnite si, že na dopravu po meste slúžia len staré či lacné bicykle,
žiadne fully za tisíce eur. Kombinácia lacného bicykla a drahého zámku je v meste dostatočne
bezpečná.
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A na záver ďalšia variácia na cargo-bajk vo verejných službách, tentokrát poštárska elektrická
trojkolka.

Už aj v Bratislave sa pomaly rozširuje cyklologistika väčších kuriérskych spoločností na bicykli!
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Senec získa dotáciu na rozvoj
cyklodopravy

Spišská Belá chce dobudovať
cyklistickú infraštruktúru

Primátor mesta Senec, Duščan Badinský
podpísal na Ministerstve dopravy zmluvu na
dotáciu na rozvoj cyklodopravy. Do mesta
Senec tak putuje z Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky suma 158
004,83 € na výstavbu bezpečných
cykloprístreškov a ďalšej cyklistickej
infraštruktúry, ktoré budú umiestnené pri
vstupe na Slnečné jazerá od železničnej
stanice.

Mesto plánuje prepojiť plánuje historické
centrum so sieťou cyklotrás Cesty okolo
Tatier, ktorá spája slovenské a poľské
regióny.
Celkové výdavky na projekt sú plánované vo
výške viac ako 57-tisíc eur, mesto z vlastného
rozpočtu uhradí takmer 3 000 eur.
„Hlavným cieľom projektu je modernizácia
cezhraničnej infraštruktúry v oblasti
cykloturistiky, budovanie doplnkovej
infraštruktúry k existujúcim cyklotrasám a v
neposlednom rade aj ochrana a rozvoj
prírodného dedičstva v slovensko-poľskom
pohraničí,“ informovala Paula Grivalská z
oddelenia životného prostredia na Mestskom
úrade v Spišskej Belej.

Je to významný krok v budovaní cyklistickej
infraštruktúry a výborný začiatok pri realizácii
prioritnej cyklotrasy SENEC - JUH /Južná
brána/, ktorá by mala v spolupráci s Novou
Dedinkou prepojiť Mesto Senec - oficiálna
stránka a Bratislava - hlavné mesto SR.
Spoluúčasť mesta Senec je suma 8 470,08 €,
za čo mesto získa 84 kvalitných a bezpečných
miest pre parkovanie bicyklov s EKO
doplnkami .

„Hlavným zámerom dobudovania uvedeného
cyklistického chodníka je vytvorenie
bezpečných podmienok pre pohyb cyklistov,
vrátane rodín s deťmi, lepšia dostupnosť do
historického centra mesta a napojenie na
cenné prírodné územie všetkým cykloturistom

Zdroj: Facebook Juraj Gubáni

zdroj:
https://spis.korzar.sme.sk/c/22327231/spisskabela-chce-dobudovat-cyklistickuinfrastrukturu.html
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Mesto Nové Zámky postaví novú
cyklotrasu

Výstavba cyklogaráži v Nitre

Mesto Nitra sa zapojilo do cyklovýzvy o poskytnutie
dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky na rok 2019 a bolo úspešné. Zo získanej
dotácie 151 881,15€ plánuje radnica postaviť 4
cyklogaráže.

Mesto získalo dotáciu z ministerstva dopravy na
výstavbu cyklotrasy, ktorá prepojí centrálnu
mestskú zónu so železničnou stanicou.
Celkový rozpočet projektu je takmer 142-tisíc eur.
Grant pokryje 95 percent z toho, čiže takmer 135tisíc eur. Mesto na projekt prispeje vlastnými
zdrojmi vo výške päť percent, čo znamená niečo
cez 7000 eur.

Cyklogaráže budú umiestnené v lokalitách: Nábrežie
mládeže – Chrenovský most, Dražovská ulica pri UKF,
Jesenského ulica pri zimnom štadióne a Tr.A.Hlinku
pri atletickom štadióne. Do garáží sa bude dať vstúpiť
len po autorizácii klúčom, cez aplikáciu v mobile a
podobne.

Výstavba cyklistickej infraštruktúry je podľa
vedenia mesta jednou z hlavných podmienok
rozvoja cyklistickej dopravy v Nových Zámkoch.

Nová cyklotrasa z Lužianok

Účelom projektu je prepojiť doteraz neprepojené
mestské časti a zvýšiť tak ich využiteľnosť vďaka
celistvosti, priamosti, bezpečnosti, pohodliu a
atraktivite.

Úspešným uchádzačom sa stalo aj Združenie obcí
Podzoborská hrádza, ktoré žiadalo dotáciu na výstavbu
cyklistickej cestičky od Lužianok po obec VýčapyOpatovce. Z celkovej sumy projektu 3,4-miliona €
získalo združenie čiastku 1 139 808,18€. Z projektu by
teda mali vypadnúť 2 lávky pre cyklistov v katastri
obce Lužianky a Čakajovce.

Cyklistická doprava vytvára potenciál na
prepojenie s vlakovou a autobusovou dopravou,
čím bude umožnené ucelené riešenie integrovanej
dopravy.

Trasa bude začínať pri rieke na hrádzi na hranici
katastrov Mlynárce a Lužianky, jej celková dĺžka bude
13 105,45m. Po km 4,7 bude vedená po ľavej strane
rieky, od km 4,705 po km 8,599 na pravej strane rieky
Nitra po obec Jelšovce. Pri obci Jelšovce povedie
čiastočne cez pole a čiastočne po hrádzi. Koniec trasy
bude v obci Výčapy Opatovce, kde by malo byť aj
odpočívadlo.

Realizáciou projektu získa mesto novú cyklotrasu.
Využívať ju budú nielen obyvatelia Nových
Zámkov, ale aj obyvatelia spádových obcí a turisti
prichádzajúci do mesta.

zdroj:
https://mynovezamky.sme.sk/c/22322062/novezamky-mesto-ziskalo-dotaciu-postavi-cyklotrasu.html

Zdroj:Nitralive.sk
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+

Mesto Hlohovec podporuje cyklistov v pešej zóne. Foto: MG

-

Stále je dôvod na budovanie bezpečných cyklotrás aj medzi mestami a obcami. Medzi Trenčínom
a Trenčianskou Turnou zahynul cyklista. Foto: Polícia SR
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V roku 2019 neboli v Helsinkách zabití žiadni chodci ani cyklisti. Prečo? Príčinu vysvetľuje
obrázok hore. Zdroj: ETSC EU

25

