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Cyklisti a COVID 19

Pedál 11.
Pred pár rokmi som videl cyklistov v Budapešti
a Berlíne ako nosia rúška, resp. filtre, ktoré ich chránili
pred znečistením z automobilov. Dnes sú rúška
povinné z dôvodu korona vírusu. Napriek tejto
nepríjemnej situácii, verím, že tento čas využijeme
naplno a budeme plánovať veci, ktoré naozaj majú
zmysel.
A okrem toho, dá sa stále bicyklovať“
Buďme zodpovední!
Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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Aj keď mesto plánovalo len opravu, nie
celkovú rekonštrukciu ulice vrátane opravy
obrubníkov a pod., mohlo napriek tomu
pristúpiť aj k naplneniu tejto požiadavky. Chce
to len trochu viac fantázie a najmä snahu o
vyriešenie situácie tak, aby boli všetci
spokojní. Takto je škoda, že sa aj napriek
prijatiu uznesenia o budovaní nových cyklotrás
v prípade rekonštrukcie a opravy úlic
zapadajúcich do navrhovanej siete takáto
úprava, žiadajúca len minimálne navýšenie
finančných prostriedkov, nezrealizovala.

Obnova Vážskej ulice v Seredi bez
pruhu pre cyklistov
V posledných dňoch sa uskutočnila obnova
miestnej komunikácie na Vážskej ulici v meste
Sereď, v rámci ktorej bol položený nový asfaltový
povrch. Opravu určite vítame, rovnako ako aj
obyvatelia tejto ulice.
V období pred realizáciou tejto opravy sme my, ale
aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva
žiadali o zapracovanie cyklistickej komunikácie,
ktorá by napojila hrádzu na Strednočepeňskú ulicu.
Vznikol by tak bezpečný priestor pre presun
cyklistov z hrádze ako aj na hrádzu.

Je skvelé že sa opravujú ulice, ale je treba
myslieť aj na to, že mesto tu máme pre ľudí a
nie pre autá. Nehovoriac o možnosti napojiť v
budúcnosti novovznikajúcu obytnú štvrť Prúdy
na hrádzu - teda obchvat mesta, ktorým sa
ľudia plynule a rýchlo dostanú do centra mesta
za prácou, nákupom či za iným účelom.

Obyvatelia tejto ulice nesúhlasili s prípadnou
realizáciou takejto cyklistickej komunikácie, podľa
našich informácií z dôvodu obáv, že prídu o
možnosť parkovania na okraji vozovky. Avšak
riešenie kombinácie automobilovej a cyklistickej
dopravy by nemuselo mať žiadny vplyv na
parkovanie obyvateľov Vážskej ulice.

Cieľom tohoto článku nie je kritizovať
vykonanú prácu, ale ukázať, že budovanie
cyklistickej komunikácie automaticky
neznamená pre obyvateľov žiadne väčšie
obmedzenia, naopak môže a aj prináša
množstvo výhod v oblasti bezpečnosti,
mobility, zdravia a životného prostredia.

Ako je aj na fotkách vidieť, väčšina áut parkuje na
priestore na to určenom medzi chodníkom a cestou.
Tento model mohol byť bez problémov zachovaný.
Zároveň by sme odporučili na tomto úseku, kde
nový asfalt láka vodičov k rýchlejšej jazde,
vytvoriť niečo na model cyklistickej ulice - čo
zatiaľ síce naša legislatíva nepozná, ale u nás sa to
nazýva viacúčelový pruh. (viď. fotky)
Existuje viacero modelov takéhoto riešenia. V
praxi by to znamenalo, že rýchlosť by bola znížená
na 30 km(h a autá by jazdili v jednom pruhu míňajúc sa v protismere využitím vstupu do
cyklistického pruhu. Ide o v praxi osvedčenú
metódu, ktorá je bezpečná a plynulá.
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https://www.mrc.sk/obnova-vazskej-ulice-bezpruhu-pre-cyklistov82/?fbclid=IwAR16E_B5zpO2BwuzNU9U4sIZTWRf
DEFz5ADJRZV25QkrtvnD04WUhriBDF4

V DEN HAAGU NOVÉ
MIESTA PRE BICYKLE.

V TRNAVE OPÄŤ NOVÁ CYKLOCESTIČKA

PARKOVACIE

Až 8000 nových parkovacích miest pripravili na
železničnej stanici v holandskom Den HAAGU!

Cyklocestička bude na Saleziánskej ulici
a vybudujú ju za 316-tisíc eur.
Povedie od kruhovej križovatky na Veternej ulici
po Špačinskú cestu, jej dĺžka bude 381 metrov.
Trnava získala na cyklocestičku nenávratný
príspevok určený na bezpečnú a ekologickú
dopravu z eurofondov. Stavebná spoločnosť CS
má na práce tri mesiace.
Cestička je navrhnutá ako dvojpruhová
obojsmerná so šírkou jazdných pruhov pre
cyklistov 2 x 1,25 metra. Jej povrch bude tvoriť
červený asfaltobetón.
Súčasťou prác budú aj nové chodníky z betónovej
dlažby a výmena stožiarov verejného osvetlenia.
Projekty, pri ktorých je zabezpečené financovanie
a vysúťažený aj dodávateľ treba podľa primátora
Trnavy Petra Bročku dokončiť, nad všetkými
ďalšími však visí pre problémy s koronavírusom a
jeho ekonomickými dopadmi na samosprávy
otáznik.
Primátor Bročka počítal v roku 2020 aj s novým
cyklochodníkom na Spartakovskej ulici, ale aj na
časti Špačinskej cesty v smere od Rybníkovej
ulice. Trnava má rozpracované aj ďalšie projekty
v oblasti cyklistickej infraštruktúry.
Zdroj: https://mytrnava.sme.sk/c/22364053/vtrnave-pribudne-cyklocesticka-za-316-tisiceur.html
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V Poprade sa diskutovalo o rozvoji bicyklovania

Text: Martin Bolo
Tento článok vám priniesla Cykloplatforma.

Na stretnutie prišlo 17 zástupcov občianskych
organizácií, samosprávy a štátu z celého
Slovenska, od Bratislavy po Prešov, od Žiliny po
Galantu. Záujem o stretnutie bol ešte vyšší, ale
pracovná zaneprázdnenosť, zdravotné problémy a
dovolenky znemožnili účasť zhruba rovnakému
počtu ďalších potenciálnych účastníkov.
Čiastkové diskusie však budú pokračovať či už
vo virtuálnom priestore alebo na početných
akciách aj počas roka, takže môžeme dúfať, že sa
hádam podarí vyvolať a rozširovať tak potrebný
priebežný verejný diškurz slovenskej odbornej
cyklistickej verejnosti.

Na Slovensku pôsobí viacero organizácií,
ktoré sú aktívne v rozvoji cyklistickej
dopravy, cykloturistiky, rekreačnej,
horskej či trailovej cyklistiky. Ide o
organizácie, ktoré majú bohaté odborné aj
manažérske skúsenosti s rozvojom
infraštruktúry, s prácou s verejnosťou, s
plánovaním rozvoja bicyklovania či
obhajobou jeho záujmov na rôznych
úrovniach. Faktom však je, že zatiaľ čo
organizácie sú aktívne vo svojich mestách
či krajoch, tak vzájomná odborná diskusia
alebo koordinácia spoločného postupu
voči centrálnym inštitúciám nie je veľmi
intenzívna.
Z tohto dôvodu sa dve z cykloorganizácií,
Cykloplatforma Slovenska a
Cyklokoalícia, rozhodli vytvoriť tradíciu
neformálnych diskusných pracovných
stretnutí organizácií z celého Slovenska.
Je síce pravda, že zástupcovia
cykloorganizácií sa v priebehu roka z času
na čas stretávajú, ale ide o semináre,
konferencie či stretnutia, ktoré majú inú
náplň a tak na prostú debatu, vyjasňovanie
si názorov či plánovanie spoločných
krokov na nich nie je čas. A tak sme sa 6.
marca 2020 stretli v Poprade, aby sme
prebrali, čo je nové v našej práci, aké sú
slovenské trendy v bicyklovaní a
udržateľnej mobilite, čo sa nám darí, čo sa
nám nedarí a ako ďalej v najbližších
mesiacoch.

Tém stretnutia bolo niekoľko, pričom sme
neobsiahli všetky plánované a to aj napriek tomu,
že diskusia začala na internete už pár dní pred
samotným stretnutím. To ukazuje, že je treba sa
stretávať a diskutovať.
Národná sieť cyklotrás

Po úvodných zahrievacích debatách o postavení
bicyklovania v našej spoločnosti a o prekážkach
jeho rozvoja sme prešli k širokej téme
plánovania cyklotrás či cyklistických
komunikácií na celoslovenskej úrovni. Čo by to
malo byť? Aké funkcie by mali niesť a aké
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parametre spĺňať trasy, zaradené do uvažovanej
národnej siete? Mali by to byť výhradne trasy pre
cyklistickú dopravu alebo aj trasy pre rekreáciu či
cestovný ruch? Ako merať ich využitie, ako stanoviť
ich “hodnotu za peniaze”?

Legislatíva a práca so širokou i odbornou
verejnosťou

Ako harmonizovať sieť mestských a prímestských
cyklistických komunikácií? Ako by mal či nemal
štát podporovať ich budovanie? V diskusii odzneli
tieto a ďalšie otázky a už tu sa ukázalo, ako je
dôležité o tom debatovať, predstavy jednotlivých
účastníkov sa totiž líšili. Nepadli sice odpovede na
všetky otázky, ale zatiaľ sme si aspoň ujasnili, že
napríklad hodnotu takejto trasy nie je možné
merať iba prostým navýšením podielu cyklistickej
dopravy na celkovej dopravnej práci, ale treba
brať do úvahy aj iné aspekty – dopady na životné
prostredie, zdravotný stav obyvateľov regiónu či
ekonomické prínosy. Je potrebné diferencovať
plánovanie a vyhodnocovanie siete trás podľa
regiónov, pretože socio-ekonomické podmienky
napríklad Bratislavy sa líšia od podmienok v
menších mestách v poľskom pohraničí a tak sa
absolútne čísla nemotorovej dopravy v rôznych
územiach budú líšiť, i keď jej význam pre územie je
rovnaký. Dotkli sme sa aj tém územného
plánovania a dopravného modelovania a ako v
nich posilniť pozíciu nemotorovej dopravy.

Prebrali sme aj nutnosť niektorých legislatívnych
zmien, od zavedenia nových dopravných značiek
(napríklad bicyklová ulica) až po posilnenie
prednosti chodcov a cyklistov na priechodoch.
Vzhľadom na šírku témy sme však podrobnejšiu
diskusiu na legislatívne témy moc nerozvíjali,
keďže túto oblasť je možno riešiť aj priebežne
prostredníctvom internetu a osobitne vytvorenej
legislatívnej pracovnej skupiny.
Kampane a práca s verejnosťou bola ďalšou témou
diskusie. Aké kampane teba robiť, ako ich
vyhodnocovať? Osobitne rezonoval štátny program
Bezpečnosť cestnej premávky, ktorý má na kampane
značný rozpočet, ten však nie je zameraný na
zvyšovanie bezpečnosti nemotorovej dopravy a to je
potrebné zmeniť. Podobne horúcou témou diskusie
bolo aj zvýšenie odbornosti a kapacity projektantov
a pracovníkov verejnej správy pri navrhovaní a
schvaľovaní cyklistickej infraštruktúry. Načrtli sme
si, aké nástroje skúsime použiť, napríklad
vzorkovníky dobrých riešení, kontrolné zoznamy
dobrých projektov, posilnenie komunikácie s
príslušnými orgánmi a pod.

Riadenie na štátnej úrovni
Diskusia pokračovala úlohou štátu pri rozvoji
bicyklovania. Táto téma bola osobitne aktuálna
vzhľadom na to, že vzniká nová vláda a je
potrebné ju od začiatku nasmerovať na
podporu nemotorovej opravy. Účastníci sa po
dlhšej debate zhodli, že bude dobré požadovať
od vlády vytvorenie sekcie udržateľnej
mobility na ministerstve dopravy. Sekcia by sa
mala zaoberať najmä nemotorovou dopravou a
jej harmonizáciou a integráciou s hromadnou
osobnou dopravou. Je dôležité, aby sekcia
mala dostatočnú personálnu, kompetenčnú aj
finančnú kapacitu. Prácu sekcie by mala
dopĺňať funkčná medzirezortná pracovná
skupina (ústredné štátne inštitúcie,
samosprávy, občiansky sektor), ktorá síce už
niekoľko rokov existuje, ale nie je veľmi
aktívna. Štát by mal tiež pokračovať v tzv.
Cyklovýzve, dotačnom mechanizme na
podporu cyklistickej dopravy a cykloturistiky
zo štátneho rozpočtu. Počas funkčného
obdobia tejto vlády by ju mal navýšiť zo
súčasných necelých 2,4 € na 5 až 6 € na
obyvateľa a mal by z nej podporovať nielen
projektovanie a budovanie trás, ale aj
zvyšovanie povedomia o bicyklovaní a
vzdelávanie odborníkov. Výzva musí byť
transparentná a systémová a musí podporovať
iba naozaj kvalitné a efektívne projekty.

Eurofondy a ďalšie témyv
Prebrali sme aj prípravu Slovenska na eurofondy v
novom programovacom období 2021 – 2027. Mení
sa ich finančný objem aj spôsob implementácie a
preto je potrebné už dnes strážiť pozíciu podpory
bicyklovania v nich. Na rozdiel od minulého
obdobia sa ťažisko podpory presúva z centrálneho
ministerstva pôdohospodárstva na krajskú úroveň a
tak je potrebné, aby cykloorganizácie vyvíjali tlak a
poskytovali súčinnosť práve v regiónoch. Tlačí nás
pri tom čas, keďže potrebné plánovacie dokumenty
majú byť pripravené už do konca tohto roka.
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Počas stretnutia sme sa dotkli aj mnohých menších
tém, napríklad aktualizácie národnej cyklostratégie,
posilnenia vedy a výskumu v oblasti nemotorovej
dopravy, prípravy konferencií o cyklistickej
doprave a cykloturistike, novovzniknutej
Cykloplatforme Slovenska, spôsobe ďalšej
spolupráce a i., ale tým vyššie opísaným sme
venovali najviac času. Logickým zakončením
stretnutia bola dohoda, že pripravíme výzvu vláde,
ktorá vzišla z volieb minulý víkend, aby do svojho
programového vyhlásenia zahrnula rozvoj
udržateľnej mobility a nemotorovej dopravy. Na
výzve už pracujeme, cyklistické organizácie z
celého Slovenska sa k nej budú môcť pripojiť už o
pár dní.

Niet pochýb o tom, že takéto diskusné
stretnutia majú veľký význam. Nebolo to
úplne hladké, pri niektorých témach sa
skutočne iskrilo a vo vzduchu bolo cítiť
napätie, ale v iných sa zase miestnosťou
ozýval spoločný smiech alebo naozaj
zanietená konštruktívna debata. Nepochybne
však tento deň, strávený v Poprade, posunul
niektoré veci vpred. Organizátori stretnutia,
Cykloplatforma Slovenska a Cyklokoalícia,
sa budú snažiť udržiavať diskusiu aj počas
roka a na jeseň pripravíme ďalšie takéto
stretnutie, čím založíme tradíciu dvoch
takýchto podujatí za rok.
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AJ bicycle môžu sploštiť krivku!
Foto: Getty images

Text: Marián Gogola

Celosvetová pandémia COVIDu-19 v určitom meradle ovplyvňuje aj cyklistiku. Okrem pozitívnych
dopadov, zníženie znečistenia ovzdušia z dopravy a priemyslu, prilákala ľudí na sedadlá. Aké
opatrenia zaviedli niektoré mestá?

Aj vďaka koranavírusu sa znížili v niektorých mestách
znečistenie ovzdušia o 50%.
Napr. v New Yorku z obavy pred korona vírusom pribúdajú cyklisti aj v New Yorku. Cyklopremávka
sa navýšila na 4 mostoch, ktoré spájajú Manhattan s časťami Brooklyn a Queens. Napríklad za deň
tam bolo zaznamenaných 21300 cykloprejazdov (Marec 9), čo je navýšenie o 52 percent oproti
maximálnemu počtu za minulý rok 14032. V Chicagu sa zase zdvojnásobil počet využívania
bikesharingu. Dublin a Londýn pomáhajú ľuďom používať bicykle a posmeľujú ich v tom, aby
jazdili.
Bogota, Mexico city plánujú podporiť výstavbu dočasných cyklotrás (viď článok v tomto čísle).
Zdroje:
https://www.nytimes.com/
Citylab.COM
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Na Orave sa plánuje nová cyklotrasa

Aj Zlaté Moravce plánujú cyklotrasu

Generálny riaditeľ Lesov SR Marián Staník
podpísal so združením obcí hornej Oravy zmluvu,
ktorá sa týka prvej etapy cyklotrasy Oravská Lesná
– Lokca – Námestovo s nadväznosťou na Oravskú
Polhoru, respektíve Trstenú.

ZLATÉ MORAVCE Mesto získalo nenávratný
finančný príspevok na podporu rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky z ministerstva dopravy.
"Celková výška dotácie na dva projekty predstavuje
takmer 200-tisíc eur," informovali zástupcovia
mesta.
Oba projekty bude spolufinancovať aj mesto, čo
bolo podmienkou pre získanie dotácie.

V budúcnosti by sa mala napojiť na Novoť, Mútne
a Hruštín. Cyklisti budú jazdiť po bývalej trati
lesnej železničky.

Na vypracovanie projektovej dokumentácie na
výstavbu novej cyklistickej komunikácie získalo
mesto dotáciu 150-tisíc eur.

Cyklocestička je plánovaná ako obojsmerná s
pruhom širokým 1,5 metra a bude mať takmer 30
kilometrov.

Nová komunikácia pre cyklistov vytvorí spojenie
medzi zlatomoravskou autobusovou a železničnou
stanicou. Jej trasa povedie najmä po súčasných
chodníkoch pre chodcov v koridore
Hviezdoslavovej ulice.

Začiatok sa napojí na už vybudovaný cyklotrasu v
Oravskej Lesnej. Bude prechádzať katastrálnym
územím Oravskej Lesnej, Lomnej, Krušetnice,
Brezy, Lokce, Oravskej Jasenice aj Námestova.

Na projekt výstavby prístrešku pre bicykle získala
samospráva nenávratný finančný príspevok vo
výške 33505 eur.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/22347894/nazeleznicke-budu-bicykle.html

Prístrešok s kapacitou 30 bicyklov sa bude
nachádzať v blízkosti autobusovej stanice. Mal by
byť opláštený, zastrešený a uzamykateľný. Vstup
bude možný len na základe autorizácie.

Čítajte viac:
https://mynitra.sme.sk/c/22353693/zlate-moravcedostali-dotaciu-na-cyklocestu.html
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BOGOTA KVÔLI KORONE ROZŠÍRILA SIEŤ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Text: Martin Bolo

Hlavné mesto Kolumbie Bogota otvorí tento týždeň 76 km
dočasných cyklistických pruhov. Ich účelom je zníženie
zhlukovania obyvateľov v dopravných prostriedkoch
a spomalenie šírenia koronavírusu (Covid-19) a zlepšenie
kvality ovzdušia. Týmto opatrením rozšíri 550 km sieť
existujúcich trvalých cyklistických pruhov.
Prvých 22 kilometrov bolo vyznačených cez noc 17. marca
premenou pôvodných jazdných pruhov. Pôvodný návrh však
rátal až so 117 km pruhov pre cyklistov. Vo vyhlásení
primátorky Claudie López sa uvádza: „Bicykel, ktorý je
individuálnym dopravným prostriedkom, predstavuje jednu z
najhygienickejších alternatív na prevenciu vírusu, najmä v
tejto prvej preventívnej fáze, v ktorej sa odporúčame vyhnúť
sa úzkemu kontaktu s ľuďmi.”
O realizácií podobných opatrení uvažujú aj iné mestá
v Európe a Amerike. K výraznému nárastu počtu cyklistov
v uplynulých týždňoch došlo v New Yorku, kde však došlo aj
k zvýšeniu počtu nehôd s účasťou cyklistu v dôsledku
nedostatočnej infraštruktúry.
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Velocity konferencia preložená na September!
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Fínsko testuje nové dopravné
značenie?
Text: Marián Gogola
foto: P.Hapakorva

Fínsko je známe ako digitálna veľmoc, ktorá
používa moderné technológie.
Teraz napríklad testujú nové svetlá, ktoré
premietajú dopravné značenie na povrch
ciest.
Túto novú technológiu skúšajú v meste Oulu.
Foto: Twitter H.Vaarala
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VÝZVA NOVEJ VLÁDE NA PODPORU CYKLISTICKEJ DOPRAVY
Spolu 44 organizácií z celého Slovenska poslalo novej vláde výzvu na zaradenie cyklistickej
dopravy, cykloturistiky a udržateľnej mobility do programového vyhlásenia.
Článok vám priniesla Cykloplatforma Slovenska.
Občianske organizácie a samosprávy, aktívne pri rozvoji cyklistickej a pešej dopravy na
Slovensku, doručili z iniciatívy občianskych organizácii Cykloplatforma Slovenska a
Cyklokoalícia, predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi, podpredsedníčke
vlád SR a ministerke pre regionálny rozvoj a investície SR Veronike Remišovej, ministrovi
dopravy a výstavby SR Andrejovi Doležalovi a ministrovi životného prostredia Jánovi
Budajovi SR výzvu, v ktorej požadujú, aby nová vláda zaradila do svojho programového
vyhlásenia zásadné ciele a opatrenia pre rozvoj nemotorovej a verejnej osobnej dopravy na
Slovensku.
Znenie výzvy:
Výzva Vláde SR na zaradenie udržateľnej mobility do programového vyhlásenia
20. marec 2020
Vážený pán predseda vlády, vážené členky a členovia Vlády SR, vieme, že v týchto dňoch
bojujete s pandémiou COVID-19 a vieme, že sa na tento boj sústreďujete naplno a bez
výnimky. Okolnosti však vyžadujú, že v týchto dňoch zároveň pripravujete aj svoje
programové vyhlásenie, s ktorým sa budete uchádzať o vyslovenie dôvery v Národnej rade
Slovenskej republiky a ktoré budete napĺňať počas Vášho vládneho pôsobenia po zvládnuti
pandémie.
Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste do princípov a cieľov Vášho vládneho pôsobenia
začlenili aj rozvoj udržateľnej mobility, osobitne cyklistickej a pešej dopravy. Doprava je
nevyhnutnou súčasťou života každej spoločnosti, ale zatiaľ čo po desaťročia bol kladený
dôraz predovšetkým na rozvoj individuálnej automobilovej dopravy, ktorá nie je priaznivá k
životnému prostrediu, dnes je nevyhnutnosťou znižovať negatívne dopady dopravy na životné
prostredie, ekonomiku a zdravotný stav obyvateľstva. Preto pri rozvoji a živote obcí, miest a
regiónov musia byť prioritizované moderné udržateľné dopravné módy – verejná osobná
doprava, pešia a cyklistická doprava.
Požadujeme preto, aby Vláda SR zaradila do svojho programového vyhlásenia
dosiahnutie týchto základných cieľov:
1. Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v sídlach na
Slovensku na 5%.
2. Zvýšenie bezpečnosti a komfortu pohybu chodcov a cyklistov s cieľom zníženia ich
úmrtnosti o 50%.
3. Vytvorenie kvalitnej siete bezpečných cyklistických komunikácií a dopravne ukľudnených
zón v sídlach a regiónoch.
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4. Posilnenie využívania bicykla ako prostriedku pre dopravu, rekreáciu a cestovný ruch s
cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia, zlepšiť zdravotný stav obyvateľov a prispieť k
udržateľnému rozvoju slovenských obcí, miest a regiónov.
Základné spôsoby a nástroje rozvoja udržateľnej mobility a nemotorovej dopravy,
ktorých zaradenie do programového vyhlásenia požadujeme, sú:
1. Zriadenie sekcie udržateľnej mobility na Ministerstve dopravy a výstavby SR so
štruktúrou vhodnou pre rozvoj a harmonizáciu pešej, cyklistickej a verejnej osobnej dopravy a
s primeraným personálnym, kompetenčným a finančným zabezpečením.
2. Zriadenie funkčnej medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja
udržateľnej mobility na Slovensku so zastúpením príslušných centrálnych orgánov štátnej
správy, samosprávy a socio-ekonomických partnerov.
3. Trvalé, systémové a transparentné financovanie rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturizmu zo štátneho rozpočtu formou tzv. Cyklovýzvy s postupne rastúcim finančným
objemom od 3 € na obyvateľa v roku 2020 po 6 € na obyvateľa v roku 2024
4. Systémové zavádzanie opatrení na podporu cyklistickej a pešej dopravy a zvyšovanie
jej efektívnosti a bezpečnosti, napr.:









uľahčenie výstavby nových verejných cyklistických komunikácií zjednodušením a zrýchlením
vysporiadania pozemkov a získania potrebných povolení a súhlasov;
preferencia nemotorových účastníkov cestnej premávky v križovatkách v mestských
oblastiach;
zväčšovanie priestoru pre nemotorových účastníkov cestnej premávky (cyklistické cestičky,
cyklopruhy) v cestnej sieti;
harmonizácia cyklistickej a verejnej osobnej dopravy (bezpečné príjazdy k staniciam a
zastávkam, parkoviská pre bicykle a i.);
zavedenie nástrojov na upokojovanie dopravy (dopravným značením aj fyzickými prvkami)
najmä v centrách a obytných častiach obcí a miest;
zavedenie pravidla, že nová alebo rekonštruovaná komunikácia alebo budova nesmie
vytvárať bariéru pre pešiu a cyklistickú dopravu;
zohľadnenie prínosov pešej a cyklistickej dopravy pre životné prostredie, zdravotný stav
obyvateľstva a rozvoj regiónov pri plánovaní a realizácii infraštruktúry;
zavedenie finančných nástrojov na podporu nákupu mestských a nákladných bicyklov a
denného dochádzania zamestnancov do práce udržateľnými formami dopravy.

5. Konkrétne zmeny v legislatíve zlepšujúce rozvoj bezpečnej a efektívnej cyklistickej a
pešej dopravy o.i.:






zákaz parkovania na chodníku tam, kde to nie je dopravnou značkou povolené;
minimálny odstup motorových vozidiel 1,5 m pri predchádzaní cyklistov alebo chodcov;
nové dopravné značky ulica pre bicykle, združený priechod pre chodcov a cyklistov a i.;
automatické umožnenie obojsmernej jazdy na bicykli v jednosmerných uliciach okrem ulíc,
pri ktorých to preukázateľne nie je bezpečné;
umožnenie jazdy na bicykli po chodníku pre peších okrem miest, kde to preukázateľne nie je
bezpečné.

6. Zvyšovanie povedomia obyvateľstva o udržateľnej mobilite, o.i.:
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realizácia a podpora efektívnych kampaní o bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej
premávky, o dochádzaní do práce, do školy alebo do obchodu na bicykli a verejnou osobnou
dopravou, o pozitívnych dopadoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy na životné
prostredie, zdravotný stav obyvateľov a udržateľný rozvoj obcí, miest a regiónov;
podpora dopravnej výchovy ako voliteľného predmetu na základných školách, výchova žiakov
(a ich rodičov) k dochádzaniu do školy bez auta, podpora dopravných ihrísk.

7. Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov štátnej správy ako aj autorizovaných
stavebných inžinierov a projektantov v oblasti udržateľnej mobility:






kontinuálne vzdelávanie odborných pracovníkov štátnej správy v oblasti udržateľnej mobility;
nekompromisné vyžadovanie dodržiavania zákonov, noriem a predpisov pri vydávaní
stanovísk, schvaľovaní projektov a kolaudáciách stavieb pre nemotorovú dopravu odbornými
pracovníkmi štátnej správy, policajného zboru a preneseného výkonu štátnej správy na
samosprávu (stavebné úrady);
zavedenie študijných odborov na vysokých školách zameraných na udržateľnú mobilitu a
navrhovanie a schvaľovanie infraštruktúry pre pešiu a cyklistickú dopravu;
podpora vedy, výskumu a vývoja v oblasti udržateľnej mobility.

8. Využitie rekreačného a turistického potenciálu bicyklovania:




zlepšenie súčinnosti štátnych organizácií pri budovaní siete cykloturistických, rekreačných a
trailových trás vo vidieckom a prírodnom prostredí (Lesy SR, Štátna ochrana prírody SR,
Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, Slovenský pozemkový fond
a i.);
úprava príslušných zákonov (najmä zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a zákon
326/2005 o lesoch) pre jednoduchšie zriaďovanie cykloturistických trás a trailov v prípade, že
nepoškodzujú prírodné a lesné prostredie.

Veríme, že Vláda SR si uvedomuje nevyhnutnosť posilňovania udržateľnej mobility a
zvyšovania podielu nemotorovej dopravy na celkovej dopravnej práci a vo vhodnej forme
zapracuje nami navrhované opatrenia do svojho programového vyhlásenia. Pri ich napĺňaní
sme ochotní pomáhať, bližšie vysvetliť svoje návrhy a podieľať sa tak na udržateľnom rozvoji
slovenských obcí, miest a regiónov.
Kontakt:
Ján Roháč, Cykloplatforma Slovenska, 0905 240137, rohac@stonline.sk
Peter Rozsár, Cyklokoalícia, 0950 701 215, peter.rozsar@cyklokoalicia.sk
Túto výzvu podpísalo 44 organizácií:
Cykloplatforma Slovenska, o.z., Banská Bystrica, Ján Roháč
Cyklokoalícia, Bratislava, Dan Kollár
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica, Peter Medveď
Slovenský cykloklub, Piešťany, Michal Hlatký,
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, o.z., Andrea Štulajterová
OZ MAS Galanta, Silvia Szokolová
Slovenský cykloklub Poprad, o.z., Jozef Švagerko
Mesto Trenčín, Patrik Žák
Slovenský cykloklub Bicyglo, o.z., Trnava, Marián Kasala
Cyklodoprava IpD, Ivanka pri Dunaji, Marián Mališ
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Mám rád cyklistiku,o.z., Sereď, Erik Štefanek
Cyklodoprava, o.z., Detva, Radovan Červienka
Cyklokoalícia Košice, Adrián Chreň
Rozvoj Spiš, o.z., Spišská Nová Ves, Imrich Makara
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, Banská Bystrica, Jiří Pěč
Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky, o.z., Spišská Belá, Martin Siska
Mesto Trnava, Peter Bročka
PBS Kostitras, o.z., Prešov, Tomáš Paľo
Bajkom k tajchom, o.z., Hodruša-Hámre, Ján Úrek
CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, Zvolen, Daniel Lešinský
Cykloturistický klub Slobodní pútnici, Komárno, Zoltán Bujna
Bikeza Team, Žilina, Vladimír Tichý
Slovenský cykloklub Rimava, Rimavská Sobota, Štefan Maksi
MŠK VM Tekergők, Veľký Meder, Albín Varga
kRaj, o.z., Kokava nad Rimavicou, David Turčáni
OZ Mulica, Žilina, Marián Gogola
Cyklistická únia mesta Košice, Karol Labaš
BikeBratislava, Ladislav Venczel
Mesto Lučenec, Alexandra Pivková
Spolok na podporu skrášľovania Košíc, Ladislav Rovinský
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, Igor Kuhn
Rozbicyklujme Nitru, Ivan Janček
Slovenský cykloklub Stará Turá, Peter Ištoňa
Turčianska bicyklová skupina JUS, Dušan Kubička
KE.CY – Košické cyklotraily, Zoran Bosák
Cyklo Adventure Slovakia, Zvolen, Miroslav Petrík
Cyklistika pre všetkých, n.o., Prešov, Matúš Goga
Young Talent Cycling Team o.z., Motyčky, Maroš Lacko
Slobodný bajker, o.z., Bratislava, Juraj Rafajdus
Cyklovňa, Stará Ľubovňa, Miloš Guzy
Mesto Hriňová, Stanislav Horník
Cykloklub Galanta, Stanislav Szucs
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, Tomáš Krahulec
Banskobystrický samosprávny kraj, Zuzana Laffersová
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Kodaň je Kodaň
cykloreport
Text a foto: Marián Gogola

Už niekoľkokrát sme vám predstavili mesto, ktoré sa spolu s Amsterdamom bije o
skutočné prvenstvo v oblasti realizácie cyklistickej infraštruktúry. Pripravili sme si pre
vás krátky fotoreport, lebo je dobré raz vidieť ako 100krát počuť:-D.

Na prevedenie cyklistov cez križovatku sa používa modré podfarbenie.
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Šírka jednosmernej cestičky by u nás predstavovala oba smery. Majú tu 2,2 m
v jednom smere!

Špecifikom je mierne zvýšená oproti vozovke pre autá.

20

Parkovanie na námestí

Bikesharing s moderným displejom, ktorý vás naviguje po meste. Samotní
Kodančania ho však asi moc nepoužívajú.
21

Cyklistov vedú aj v hlavnom dopravnom priestore.

Raritne vedú cyklistov aj na chodníku

22

Koľko by sa tu zmestilo automobilov???

Semafóry umiestnené ako pre autá.

23

V prípade rozkopávky ulice, samozrejmosťou je navigovanie pre cyklistov.

Cargo bicykle
24
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Praktické turistické cykloznačenie

Ale aj dopravné cykloznačenie s uvedením dojazdu v minútach

Jeden z mála nepodarkov pre cyklistov. Cyklomost postavený v 2016. Síce
nadizajnovaný, ale pre cyklistov nepraktický.

26

Cyklisti sú nútení vyhýbať sa bariéram.

27

Cykloparkovanie pri bytovke. Tie stojany moc nie sú dobré, ale dobre je to
Kodaň...

28

Zaujímavý spôsob riešenia pre nemotorovú dopravu.

Ak si chcete požičať bicykle.

29

Vlaky a metro majú dostatočné miesto pre bicykle v prvom vozni

Parkoviská pre zamestnancov metra.

30

Parkovanie pre cestujúcich metra.

Asi najmenšia cyklocestička v Kodani pri opere.

31

Mesto sa stará o názory cyklistov.

32

+

Zníženie znečistenia Talianska počas karantény.
Zdro: https://earther.gizmodo.com/satellites-show-italys-air-pollution-dissipating-as-cov1842316669

-

V Kopčanoch vandali ničili cyklomost. Foto: Facebook Obec Kopčany
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Cyklistická doprava
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V Drážďanoch je sieť cyklotrás porovnateľne rýchlejšia ako autá.
Zdroj: ADFC
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