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Nie to nie je cesta pre autá, to len Utrecht rozšíril najpoužívanejšiu cyklotrasu (cca.35 tisíc cyklistov
denne) z 5 na 7 metrov zdroj: Urban cycling institute

Pedál.
September naštartoval mnohé samosprávy ako aj
cyklistov, či už v kampani Do práce na bicykli
alebo pri budovaní nových cyklotrás. Príjemne nás
prekvapili aj opatrenia, ktoré sa realizovali počas
Európskeho týždňa mobility. Covid 19 síce v
októbri ukázal svoju druhú vlnu, ale veríme, že
bicyklovanie to neohrozí.
Prijemné čítanie a do bicyklovania priatelia!
Marián Gogola/Redakcia
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V Trenčíne prerobili bývalý
železničný most pre cyklistov

V Martine a Vrútkach nové cyklotrasy
Dlhoročný spor, či cyklisti patria na pešiu zónu
v Martine a ak áno, akým spôsobom, vyriešili na
Slovenské pomery dosť radikálne. V pešej zóne
vyznačili odporúčanú trasu pre cyklistov veľkým
dopravným značením na povrchu. Uvidíme, ako sa so
zmenou popasujú cyklisti a chodci.

Foto: Televízia Turiec
Zároveň medzi Martinom a Vrútkami pribudla nová
cyklocestička, ktorá sa na jeseň začala budovať.

Foto: V.Polakovič
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Zdroj: Facebook Trenčín

Senec spustil obojsmernú
prevádzku pre cyklistov

Kombinácia verejnej
osobnej dopravy a bicykla
alebo auta v Ivanke pri
Dunaji

Cyklocestička je v centre mesta pri gymnáziu
a zaujímavé vidieť, že sa využíva.

Nemáme na Slovensku až toľko parkovísk Park
and Ride alebo Bike and Ride. Preto sme radi,
že sa aspoň niektoré z nich postavili
a využívajú. Lokalita je dobrá, parkovisko
využívajú. Z nedostatkov možno spomenúť
hlavne vrchné cyklostojany, ktoré sa ťažšie
oblsuhujú.

Chcelo by to možno systém uzamykania na
kartu, tak aby sa cestujúci nemuseli obávať
o svoje bicykle, ale zámer hodnotíme pozitívne.
Inak fajn. Vidieť, že ich ľudia používajú.

redakcia

5

Niektoré prvky dopravného značenia treba doladiť,
ale aj tak je to úspech, že sa v meste niečo také
vybudovalo. Úsek je súčasťou cyklosiete v rámci
celého Senca, ktorý sa riešil v rámci Územného
generelu dopravy.

redakcia

Mobilná aplikácia,ktorou si
zvolíte zelenú na
križovatke!
V

V Žiline nová cyklocestička
na sídlisku Solinky
V uplynulom období sa v Žiline vybudovala
cyklocestička, ktorá má prepojiť druhé najväčšie
sídlisko Solinky s centrom mesta. Patrí medzi
žilinské hlavné cyklotrasy a má označenie H2.
Vybudovala sa jej prvá etapa, ktorá križuje
samotné sídlisko, pričom vhodne obsluhuje
základné školy, obchody, kostol a mimoúrovňovo
sa napája na ďalšie sídlisko Hliny. V súčasnosti
je krátko pred odovzdaním takmer 900 metrový
úsek, ktorý je vedený ako segregovaná cestička.

Holandsku si môžete zapnúť zelenú počas

jazdi na bicykli a nemusíte čakať pri semafore.
Umožňujete to 37 križovatiek v meste
Dordrecht (118 tis.obyv.).
Prostredníctvom aplikácie Schwung si totiž
môžu privolať zelený signál na križovatke.

Zdroj:
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inw
oners/Projecten/Verkeersprojecten/Dordt_op_de
_fiets/Sneller_door_groen_met_de_Schwung_app
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AKO ÚSPEŠNE BUDOVAŤ CYKLOINFRAŠTRUKTÚRU V MESTÁCH- PRÍKLAD Z MESTA
DELFT
Pripravil: Marián Gogola

Holandské mesto Delft nie je ničím výnimočné, patrí skôr k stredne veľkým alebo menším európskym
mestám s počtom obyvateľov okolo 95 tisíc (teda plus mínus naše krajské mestá, niektoré:-)).

Foto:J.Roháč

Ale čím by práve mohlo byť inšpiratívne pre nás, je fakt, že vybudovalo hustú sieť cyklotrás, ktoré
skutočne pomohli zvýšiť nárast cyklistov.
Došlo k tomu po rôznych peripetiách a experimentoch na svojich uliciach zo 70 rokov minulého
storočia.
Čo skutočne zaberá?
Ak by vybudovali cyklotrasy v štýle slovenského prístupu, že sem tam a nič poriadné, tak by sa asi
nikam nedostali. Zvolili teda iný prístup a to skutočne hustú sieť cyklotrás s rôznym významom.
Základom bol princíp mriežky – budúcej cyklosiete.
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Princíp siete cyklotrás v tvare mriežky

Cykloinfraštruktúru v meste rozdelili do tzv.3 úrovní. každý obyvateľ by sa tak mal dostať na kvalitnú
infraštruktúru už z dosahu svojej ulice alebo štvrte.
Išlo o sieť:




celomestskú – prístup do 500 m
štvrte do 200-300 m
uličnú do 100 m v rámci susedstva

Následne cyklotrasám dali prioritu a to hlavné , vedľajšie a rekreačné. Hlavné cyklotrasy majú za cieľ
prepájať významné body v rámci mesta podobne ako sieť pre automobily, vedľajšie cyklotrasy zase
privedú ľudí na hlavné cyklotrasy. Ale nemyslime si, že vedľajšie cyklotrasy sú nejaké podradné, aj oni
majú mať min.3 metre, plynulý povrch a oddelené od chodcov, ktorí majú vlastný segregovaný chodník.

Delft – rozdelené cyklotrás – hlavné(červené), vedľajšie (modré)

Samotný princíp sa snažia presadiť aj v praxi, kde sa počíta, že zhruba do 200 metrov by sa mal každý
dostať v rámci mesta k dobrej cykloinfraštruktúre. Nakoniec fotky od Jána Roháča (uverejnené v našom
časopise v máji 2019), ktorý tam osobne bol , svedčia, že tento ich prístup skutočne funguje.
Voľne preložené a upravené podľa:
8
zdroj: http://www.aviewfromthecyclepath.com/2008/09/grid.html

Portland plánuje zmeniť ulicu

Na Kráľovu hoľu po kvalitnej asfaltke

Do nasledujúcej zimy chce mesto Portland prerobiť
ulicu pre autá na ulicu s chránenou cyklocestičkou.
Lokalita Naito Parkway je v súčasnosti nábrežná ulica,
ktorá križuje viaceré napojenia náprotivný breh.

Banskobystrický kraj v rámci podpory cykloturistiky
pripravuje vyasfaltovanie povrchu cesty na Kráľovú
hoľu.

Takmer dvojkilometrová cesta bude mať nové prvky,
prostredníctvom ktorých sa bude cyklista cítiť
bezpečne. Náklady na reorganizáciu ulice sa
predpokladajú vo výške 5-7 miliónov amerických
dolárov.

Tak uvidíme, dúfajme, že nezostane iba pri plánoch.
Zdroj Facebook: Banskobystrický kraj-cyklokoordinátor

Čo je ale zaujímavé, že zmenu nepožadovalo mesto
ale neziskovka Better Block PDX a tím z Portland
State University. Po 5 rokoch diskusii sa konečne
podarilo projekt zreálniť.
Už v minulosti urobili na ulici tzv.demo projekt, ktorý
mal za cieľ ukázať ako by daná ulice mohla vyzerať.
Zdroj: https://bikeportland.org/2020/10/07/allsystems-go-as-better-naito-forever-earns-unanimouscity-council-support-321474

9

Holandsko schválilo 30km/h na všetkých uliciach
v zastavanom území

Dňa 27.10 si Holandsko odhlasovalo revolučný počin. A síce schválili plošnú rýchlosť 30km/ na uliciach v
zastavanom území, teda obytné ulice a pod. Návrh sa ešte bude skúmať spolu s Inštitútom cestnej bezpečnosti
(Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), aby sa identifikovali typy ulíc, kde sa toto
opatrenie aplikuje alebo sa uplatnia výnimky.
Cieľom schváleného návrhu je znížiť nehodovosť.
V Holandsku totiž za minulý rok 2019 zomrelo 203 cyklistov a 49 chodcov, spolu s ostatnými účastníkmi
cestnej premávky to bolo 661 úmrtí. (pozri štatistiku) .
zdroj:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/tweede-kamer-stemt-in-met-limiet-van-30-km-u-in-bebouwde-koma4017593?fbclid=IwAR1DboPcH_C0RlTo0evDujTqMzzc0a5fMFfKEjDqkXdsa9kACBNNltvcyMg
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NÓRSKO DOSIAHLO ZA MINULÝ ROK 0 USMRTENÝCHOSÔB PRI
DOPRAVNÝCH NEHODÁCH
Text:Marián Gogola

Jednom z príčin je aj redizajn uličného priestoru.
Horný obrázok stav predtým, spodný obrázok stav
potom.

Nórsko sa stalo jednou z krajín, ktoré sa snaží
napĺňať svoju Vision zero, teda počet usmrtených
osôb pri dopravných nehodách. V hlavnom meste
Oslo je to 0. Slovom nula.
Výsledok sa dostavil po opatreniach v redizajne
uličného priestoru, v ktorom mysleli aj na cyklistov.

Predbežné výsledky za rok 2019.
V 2015 napríklad Oslo prijalo vlastnú cyklostratégiu.
Zdroj: https://thecityfix.com/blog/how-oslo-achieved-zeropedestrian-and-bicycle-fatalities-and-how-others-canapply-what-worked/
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V HOLANDSKU PRIPRAVUJÚ NOVÝ
ŠTANDARD DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

BREZNO PLÁNUJE CYKLOCESTIČKU
Breznianska samospráva vybuduje v rámci mesta
cyklistickú infraštruktúru pozostávajúcu hlavne z
parkovísk pre bicykle v blízkosti plánovaných
cyklotrás. Ako agentúru SITA informoval
primátor Brezna Tomáš Abel, na projekt radnica
získala dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky vo výške 250-tisíc eur,
pričom spolufinancovanie mesta je vo výške
približne 44-tisíc eur v závislosti od cenovej
ponuky víťazného uchádzača v aktuálne
prebiehajúcom procese verejného obstarávania.
Samotná realizácia by sa mala podľa primátora
uskutočniť v budúcom roku.

Nič netrvá večne ani také dopravné značenie v
Holandsku. Nové zmeny si vyžiadal trend,
kedy viac ľudí využíva elektrobicykle a z tohto
dôvodu nie všetky cyklotrasy vyhovujú
takýmto novým dopravným prostriedkom.

Projekt na vybudovanie parkovacích kapacít pre
cyklistov obsahuje uzamykateľné prístrešky pre
bicykle, odpočívadlá pre bicykle, voľne stojace
stojany pre bicykle umožňujúce obojstranné
parkovanie bicyklov a servisné stojany pre
bicykle. Súčasťou projektu sú aj nové moderné
technológie. „Vstup do objektu bude cez dvere s
elektrickým vrátnikom.

Z tohto dôvodu sa nový výskumný tím zameral
na testovanie nových možností dopravného
značenia, ktorého výsledky budú alebo by mali
byť známe koncom októbra.

Užívatelia sa musia pri vstupe autorizovať, či už
magnetickým kľúčom, identifikačnou kartou či
iným sofistikovaným spôsobom. Všetky systémy
mobiliáru bude zabezpečovať autonómny systém
s fotovoltaickými článkami, ktorý je súčasťou
strešnej konštrukcie prístreškov,“ konkretizoval
Abel a dodal, že zachytené zrážkové vody z
prístreškov budú odvedené v rámci spevnených
plôch a ich odvodnenia do priľahlej vegetácie.

Na starosť to má štátna výskumná agentúra
CROW, ktorá poverila odborníkov na
dopravné značenie na prípravu nových
štandardov a návrhov v tejto oblasti.
O výsledkoch vás budeme informovať.
zdroj:
https://dutchcycling.nl/en/news/blog/markingthe-way-to-a-safer-cycle-path-1

Parkovacie zariadenia budú umiestnené v
nasledujúcich lokalitách: parkovisko pre bicykle
na dopravnom ihrisku na ulici Hronská, záchytné
parkovisko a odpočívadlo pre cyklistov Lazná,
parkovisko pre bicykle pri areáli minigolfu na
Nábreží Dukelských hrdinov, parkovisko a
odpočívadlo pre cyklistov Ferrata, parkovisko pre
bicykle na ulici Rázusova – oproti Technickým
službám so vstupom zo Šrámkovej ulice.
„Výhľadovo máme naprojektované aj ďalšie
lokality, ktorých realizáciu plánujeme v ďalšej
etape,“ uzavrel primátor.
zdroj::
https://mybystrica.sme.sk/c/22502138/breznovybuduje-cyklisticku-infrastrukturu-za-takmer300-tisic-eur.html
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CYKLOVEŽA V BRATISLAVE SA BUDUJE

TRNAVA BUDUJE ĎALŠIE CYKLOTRASY
Mesto Trnava pokračuje v budovaní ďalších
úsekov cyklotrás.

Na novej autobusovej stanici Nivy sa dnes po
dlhšej dobe pokročilo v stavbe tzv. cykloveže,
ktorá bude druhým takýmto zariadením na
Slovensku.
Škoda, že sa na veľkokapacitné bezpečné
parkovanie bicyklov nemyslelo v návrhu od
začiatku - zakomponovanie parkovania do
samotnej budovy by bolo elegantnejším a zrejme
aj komfortnejším riešením.
Napriek tomu bude mať nakoniec stanica
kombináciou veže aj klasických „účkových“
stojanov dobré podmienky na parkovanie
bicyklov.

Zdroj: Facebook Cyklokoalícia

Zdroj: Cyklokoalícia
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA V OBCI VLČANY
PODPORUJE DETI V DOCHÁDZANÍ NA
BICYKLI!

STRAVA
SPRÍSTUPNILA
METRO
BEZPLATNE SAMOSPRÁVAM A NGO
Martin Bolo

V rámci kampane Do školy na bicykli je vidieť krásny
príklad zobce Vlčany, kde žiaci chodia do školy
v takom počte (96%), že by sa za to nemusela hanbiť
ani holandská dedina

Aplikácia Strava je zrejme celosvetovo
najpoužívanejšou aplikáciou medzi
cyklistami. Menej cyklistov však vie, že od
nich zozbierané dáta prostredníctvom služby
Metro poskytuje samosprávam pre účely
dopravného plánovania.
Podľa zverejnenej tlačovej správy budú tieto
dáta pre samosprávy a neziskové organizácie
po registrácií a vyplnení žiadosti bezplatné.
Viac informácií nájdete
https://metro.strava.com/

Podľa informácií z TS sa spoločnosť pre
zmenu služby na bezplatnú rozhodla kvôli
situácií s COVID a enormnému nárastu
využívania bicyklov a aktívnych foriem
prepravy v tomto roku. Spoločnosť tak môže
pomôcť k znižovaniu následkov ochorenia
zlepšením možností plánovania dočasných
opatrení počas druhej vlny ochorenia. Už
počas prvej vlny sme vás informovali o
zavádzaní pruhov pre cyklistov v Bogote, či
upokojených zónach v UK.
Žiadosť o prístup do aplikácie môžete podať
tu. My sme to už samozrejme skúsili, no
keďže to momentálne skúša aj množstvo
ďalších organizácií, čo je samozrejme dobre,
bude posúdenie trvať podľa stravy približne 2
týždne. O ďalšom postupe vás budeme
informovať vo fóre.
Zdroj.: Facebook Do školy na bicykli
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Aké ulice chce Berlín?
Podľa nemeckého originálu novín Tagespiel pripravil: Marián Gogola

https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/strassencheck-ergbnisse-diese-strassen-will-berlin/

Denník Tagesspiegel spolu s neziskovkou Fixmy Berlín ako aj v spolupráci s cykloklubmi
a autoklubmi ADAC a ADFC zorganizoval najväčší prieskum v histórií Nemecka, ktorý sa
týka dizajnu ulíc. Čím bol zaujímavý? Predovšetkým faktom, že sa ľudí pýtali, aké typy ulíc sa
im páčia, kde sa cítia bezpečne a podobne. Samotného prieskumu sa zúčastnilo vyše 21 tisíc
respondentov. Čo je najdôležitejšie cieľom prieskumu bolo zistiť, aké ulice by sa mali
v Berlíne navrhnúť tak, aby sa na nich cítili dobre hlavne obyvatelia, ale boli s nimi spokojní
aj dopravní a územní plánovači.
Celý prieskum bol nazvaný aj Berlin Street check, teda niečo ako kontrola ulíc Berlína.
Čo bolo úlohou?
Respondenti mali odpovedať na náhodne generované obrázky ulíc, či už z pohľadu cyklistov,
chodcov alebo aj motoristov. Boli v nej automaticky skombinované desiatky funkcií, ktoré
tvoria ulicu. Napríklad: široká cyklotrasa, hustá premávka, biela deliaca čiara bez stĺpikov,
obrubník vpravo, na krajnici neparkujú žiadne autá. To viedlo k veľkému počtu možných
kombinácií: 3018 rôznych počítačom generovaných fotorealistických pouličných scén, ktoré
boli prehrávané náhodne. Tieto situácie tak boli celkovo hodnotené 468 370 krát.
V skratke mal každý respondent vybrať zo 4 možností, ako by sa cítil na danej situácii a to
„bezpečne“, „skôr bezpečne“, „skôr nebezpečne“ alebo „nebezpečne“? Stále to znie
komplikovane? Tu sú dve najextrémnejšie pouličné scény v porovnaní:
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Druhá scéna zobrazuje futuristickú cyklistickú ulicu: akúsi cyklistickú diaľnicu, v ktorej by v
najhoršom prípade človek nespadol do jazdného pruhu pod auto, ale do zelených živých
plotov. Nie sú tu žiadne autá, električkové koľaje ani autobusové zastávky. Bicykle majú svoj
vlastný, takmer hermeticky oddelený priestor pre seba. V súčasnosti však existujú podobné
trasy aj v mestách, ako je Kodaň: špeciálne cyklistické diaľnice tam spájajú časti mesta s
obzvlášť veľkým objemom cyklistickej dopravy. Často sú vedení cez parky alebo cez vlastné
mosty.
Prvý obrázok naopak ukazuje, aká zlá je súčasná situácia pre cyklistov v mnohých
berlínskych uliciach. Nakoniec je v meste veľa podobných ulíc. Jazda po nich je nepríjemná
aj pre autá. Ak bola aj motoristom zobrazená rovnaká scéna, 82,2 % percenta respondentov
tiež uviedlo, že sa tu cítia „nebezpečne“ alebo „dosť nebezpečne“.
Prekvapujúca zhoda
Najprekvapivejším výsledkom prieskumu je, že vo väčšine prípadov sa ľudia do značnej
miery zhodujú na tom, ktoré ulice by boli najlepšie. Ani podľa okresov, ani vekových skupín,
ani pohlavia neboli veľké rozdiely v preferenciách, ktoré cyklotrasy sú bezpečné.
Aj keď sa prieskum zameral na návrh cyklotrás, viac ako 2 000krát na ňu odpovedali ľudia,
ktorí jazdia hlavne autom, a 3 500 krát tí, ktorí väčšinou využívajú mestskú hromadnú
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dopravu a svoje nohy. Je pravda, že prieskum nemožno označiť za „reprezentatívny“, pretože
napríklad neboli zhromaždené sociodemografické informácie, ako sú príjem alebo pôvod.
Vďaka mimoriadne vysokej a rôznorodej účasti sú výsledky napriek tomu veľmi zmysluplné.
A ukazuje to, že podobný názor majú tendenciu mať aj motoristi.
Šťastne oddelené
Aby sme zistili, ktoré faktory najviac prispievajú k väčšiemu pocitu bezpečia v premávke,
podrobne analyzovali státisíce hodnotení na základe jednotlivých charakteristík. Ak
porovnáme iba simulácie hlavných ciest, jedným z najdôležitejších faktorov je oddelenie
a teda segregácia automobilovej a cyklistickej dopravy:

A z pohľadu motoristu:

Samotná jednoduchá deliaca čiara však nerobí bezpečnú cyklotrasu. Cyklisti sa však cítia
oveľa bezpečnejšie ako pri ničom. Stále však prevláda pocit, že tento priestor nie je pre vás
bezpečná. V skutočnosti budú výsledky pravdepodobne oveľa horšie. Pretože na obrázkoch
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nebolo znázornené každodenné dopravné šialenstvo v Berlíne: parkovanie a odstavenie
automobilov, dodávky a parkovacie autá v druhom rade, ktorým často nezáleží na tom, či
zastavia na cyklotrase, zatiaľ čo si v novinovom stánku kupujú cigarety.
Výsledky na troch vyššie uvedených obrázkoch sa týkajú iba typu oddelenia. Boli zohľadnené
ďalšie faktory, ako napríklad zaparkované autá, rýchlostné limity a farba cyklotrasy.
Najlepšie dopadli cyklotrasy, ktoré sú oddelené od motorovej dopravy konkrétnymi
kvetinovými boxmi. Ale na obrázkoch boli veľmi odlišné typy odlúčenia. Nezáležalo na tom,
čo konkrétne chránilo autá, pokiaľ by po nich nemohli prejsť. Takéto štrukturálne oddelenia
prirodzene tiež bránia autám predbiehať obzvlášť úzkym spôsobom. A podľa prieskumov
spoločnosti Tagesspiegel v roku 2018 je to jeden z dôvodov, prečo je v Berlíne zlé jazdiť na
bicykli. Porovnanie s čistými čiarami to opäť ukazuje:
Rôzne spôsoby oddelenia
Na obrázkoch boli náhodne znázornené rôzne oddelenia cyklotrasy a cesty. Potom sa
vypočítal priemer všetkých obrázkov, na ktorých bol zobrazený určitý typ oddelenia.

A ako to vidia vodiči? Existuje tiež jasná preferencia jasných spôsobov oddelenia: viac ako 88
percent uviedlo, že sa vedľa cyklotrasy s kvetináčmi cítia celkom bezpečne, 84 percent
uviedlo, že sa cítia bezpečne, keď chodníky oddeľujú cestu. S jednoduchou deliacou čiarou to
bolo 78,8 percenta. V prípade jednoduchej deliacej čiary je rozdiel medzi perspektívou vodiča
automobilu a perspektívou bicyklov obzvlášť vysoký, zatiaľ čo pri kvetináčoch a stĺpikoch je
to dosť malé.
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Radosť z farieb
A čo bitka zelenej farby v berlínskych uliciach, nad ktorou v posledných mesiacoch zúrilo
toľko ľudí? V skutočnosti to pomáha. Najmä keď tam nie sú stĺpiky a podobne. Ak porovnáte
všetky obrázky so zelenými cyklotrasami s cyklotrasami, ktoré nie sú zelené, zelené
cyklotrasy dosahujú v priemere lepšiu hodnotu o desať percentuálnych bodov. Ak nie je
dostatok stĺpikov, môžu byť zelené cyklotrasy aspoň dočasným riešením:

Obzvlášť strašidelné sú parkovacie miesta
Existuje však zjavne ďalší dôvod, prečo sú stĺpiky a podobné výrobky obzvlášť populárne.
Tento dizajn ulice znemožňuje parkovať autá napravo od cyklistického pruhu. A tieto rady
parkovacích miest na ceste sú strašidelné. Oprávnene, pretože výsledné zranenia sú často
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obzvlášť nepríjemné. Nasledujúce porovnanie ukazuje, koľko „statickej premávky“ prispieva
k pocitu neistoty na bicykli. Opäť boli spojené všetky obrázky, na ktorých sa zvýraznené
prvky zobrazujú.

A ako to vidí motorista:

Je viditeľné, že sa ťažko zvyšuje pocit bezpečia, keď čiara upozorňuje, že dvere automobilu
sa môžu kedykoľvek otvoriť. Takzvané „línie dverí“ môžu dokonca spôsobiť, že sa cyklotrasa
vníma užšia. Ak účastníkom ukázali ulicu s úzkym cyklistickým chodníkom a výstražnou
čiarou, považovali ju za oveľa nebezpečnejšiu ako bez línie dverí. Na druhej strane: Ak má
varovanie fungovať, musí sa cítiť trochu nebezpečne.
Je zaujímavé, že motoristi tiež považovali štruktúru cesty bez parkovacích miest za
najbezpečnejšiu vpravo - aj keď tu boli rozdiely oveľa menšie.
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Hlavná vec je, že je dostatočne široká (cyklotrasa)
Jednoduché vyznačenie parkovacích miest však nestačí. Ak porovnáte rôzne možné možnosti
kombinácie, všimnete si, že je obzvlášť dôležité, aká široká je cyklotrasa, keď sú autá
zaparkované vpravo. U väčšiny respondentov sa úzka cyklotrasa bez stĺpikov a odstavných
pruhov vníma dokonca menej bezpečná ako široká cyklotrasa vedľa zaparkovaných
automobilov.
Vzťah medzi zaparkovanými autami a šírkou cyklotrasy
To, ako hrozivo pôsobia zaparkované autá pre cyklistov, závisí od toho, aká široká je
cyklotrasa vedľa nej.

Ak vpravo nie je odstavný pruh a vľavo sú aj stĺpiky alebo iné štrukturálne oddeľovače, stále
existuje riešenie, aj keď parkovacie miesta nemajú byť vylúčené: Autá musia parkovať vľavo
od cyklotrasy. Zaparkované autá potom fungujú ako ďalšia bariéra pre plynulú dopravu. To
tiež znemožňuje tesné predbiehanie automobilov.
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Takéto usporiadanie však môže byť nebezpečné pri priechodoch a výjazdoch: z idúceho
automobilu je veľmi ťažké vidieť bicykle na cyklotrase za parkoviskami. Ak medzi
posledným parkovacím miestom a ďalšou križovatkou nie je veľká vzdialenosť, zvyšuje sa
riziko nehôd pri odbočovaní.
Mali by byť bicykle na chodníku?
Ak nie je oddelená cyklistická a automobilová doprava a cyklotrasy nie sú príliš široké,
cyklotrasy sa vždy cítia na ceste relatívne nebezpečne. Mali by ste potom radšej položiť
cyklotrasy na chodník?
Áno a nie. V ankete sa hlasovalo aj o rôznych kombináciách cyklotrás a chodníkov na
chodníku. Rovnako ako na električkovej trati, aj tu sa oveľa lepšie vnímajú širšie cyklistické
pruhy ako úzke cyklistické pruhy na chodníku. Okrem toho je rozdiel, či dôjde k oddeleniu
chodníka od cyklotrasy.
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Z pohľadu chodca:

Zatiaľ čo cyklotrasy sa na chodníku cítia celkom bezpečne, pre chodcov je veľmi dôležité to,
čo sa ešte deje na chodníku. Pre nich je nesmierne dôležité, či v cestu bránia aj stoly a
stoličky. Zatiaľ čo viac ako 86 percent z nich uviedlo, že sa vedľa cyklotrasy cítia bezpečne,
ak na obrázku nie sú vidieť žiadne prekážky ako reštauračné terasy. Naopak iba 49,8 percenta
respondentov sa tam cítilo príjemne ak tam prekážky umiestnené boli.
To sa dá vyriešiť jasným oddelením medzi pešou a cyklistickou dopravou, napríklad malým
zeleným pruhom alebo miernym zvýšením. Toľko ospevovaný zásadný konflikt medzi
chodcami a bicyklami neexistuje. Pokiaľ však cyklotrasa nie je príliš úzka a obchody sa
netlačia na chodník.
Samotné cyklistické cesty tiež nie sú riešením
Nelegálne parkovanie, dodávky, plné obchody a kaviarne. Úplné upokojenie hlavných
berlínskych ulíc je mamutia úloha. Nie je jednoduchšie čo najrýchlejšie vyhlásiť ďalšie
vedľajšie ulice za cyklotrasy?
Riešenie cykloulíc priniesol nasledovné výsledky:
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Samotný zámer teda nestačí. Jednoduchá premena ulice na cyklistickú ulicu a vyvesenie
značiek neznamená, že sa vám tam chce bicyklovať. Pre mnohých z nich sú ulice nebezpečné.
Respondenti sa cítili bezpečnejšie, keď tam nebola žiadna automobilová premávka.
Respondenti sa cítili obzvlášť nebezpečne s motoristickou premávkou na danej ulici. Podobne
je to vnímané aj z pohľadu motoristu voči cyklistom.
To však neznamená, že nemôžete budovať bezpečné cyklotrasy. Vzory riešení ulíc z iných
krajín objasňujú, ako to funguje. Ak sa účastníkom zobrazila takáto „Holandská cyklistická
cesta/ cykloulica“, pozitívne hodnotenia vystrelili nahor:
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Výsledky, ktoré sú tu popísané sú iba prvým krokom ako by sa malo pristúpiť k riešeniu
uličného priestoru v Berlíne. Existuje stále viac spôsobov, ako navrhnúť ulice - napriek
tisíckam možností, ktoré sa v prieskume vyhodnotili. A každá ulica má svoj vlastný
charakter, vďaka ktorému sú možné alebo potrebné veľmi odlišné riešenia. Preto sa zatiaľ
obmedzili na prezentovanie najmarkatnejších výsledkov.
Najjasnejší výsledok je nepochybný: Ak sa majú ľudia na nich cítiť bezpečne, musíte
cyklistov oddeliť. To, že to urobia, je predpokladom toho, aby sa v budúcnosti ešte viac ľudí v
Berlíne odvážilo jazdiť na bicykloch. A to je zase dôležitý krok, aby mesto mohlo dosiahnuť
svoje klimatické ciele.
Toľko ospevovaný konflikt medzi automobilmi, bicyklami a chodcom, na druhej strane,
neexistuje. V prípade, ak staviate rozumné cesty.
To boli prvé výsledky zaujímavého prieskumu. Mnoho ďalších nápadov pre ulice zajtrajška
sa skrýva v kombinácii rôznych dizajnových detailov. Ešte podrobnejšie hodnotenie
poskytuje FixMyBerlin , iniciátor projektu. Aby bolo možné nájsť všetky riešenia,
výskumný projekt teraz sprístupňuje všetky údaje z cestnej kontroly v Berlíne - ako otvorené
údaje a samozrejme úplne anonymizované. Nájdete tu tiež podrobné vysvetlenie metódy,
ktorá sa skrýva za prieskumom.
Záverom môžeme dodať, že tento prieskum určite inšpiroval a dúfame, že bude inšpirovať
mestá, projektantov, policajtov ako aj všetkých zainteresovaných pri plánovaní vhodnej
legislatívy.
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ECF PRIPRAVILO INTERAKTÍVNY WEB S CYKLOOPATRENIAMI POČAS COVID-U
Text: Marián Gogola
Európska cyklistická federácia pripravila pre mestá na inšpiráciu interaktívny web, ktorý má
za cieľ inšpirovať aj iné mestá. Týka sa to najmä opatrní počas korona krízy.
Môžete si rozkliknúť mestá, ktoré sú zoskupené podľa počtu obyvateľov, poprípade si môžete
vybrať priamo z mapky.
Taktiež konkrétne opatrenia sú zatriedené podľa opatrení alebo podľa počtu obyvateľov.

Zaujímavý prístup prinieslo Fínsko, ktoré vyčlenilo na cykloopatrenia 8 Euro na hlavu.
Zaujímavý je prístup Veľkej Británie, Talianska a Francúzska.

26

Zo Slovenska tam nájdete iba jedno mesto (zatiaľ) a to Trenčín.

Okrem toho pre naše mestá od 5000 do 500 000 obyvateľov je tam skutočne veľa príkladov,
takže si ich môžete prezrieť. A hlavne by sa mali inšpirovať naše mestá!
zdroj: https://ecf.com/dashboard
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Pohľad na Európsky týždeň mobility na
Slovensku I.časť
Zdroj: Facebook Európsky týždeň mobility na Slovensku, OCI BB,OZ Mulica,
Rozbicyklujme Nitru
Aj tento rok sa tradične cez Európsky týždeň mobility zapojilo viacero miest a obcí so svojimi
opatreniami, ktoré boli buď krátkodobé demonštračné alebo trvalé. Vyberáme niektoré z nich.

V Banskej Bystrici sa už tradične konala nočná cyklojazda, ako aj prvý krát sa uzavrela ulica,
ktorá poskytla nové ľudskejšie využívanie verejného priestoru.
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V Žiline sa už tradične organizovali cykloraňajky, či už v meste alebo na univerzite. Na
cyklofóre boli predstavené zámery nových cyklotrás, uzavrela sa časť ulice v rámci Parking
day a urobilo sa demo ochranného pruhu pre cyklistov. Samozrejme nemohla chýbať tradičná
cyklojazda s podtitulom rúšková.
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V Nitre a Trnave sa taktiež organizovali tradičné cykloraňajky.

V bratislavskej mestskej časti Ružinov vytvorili na základných školách priestor na parkovanie
79 bicyklov a 199 kolobežiek.

A o ďalších mestách a obciach, ktoré sa zapojili do ETM ako aj celkové vyhodnotenie súťaže
vám prinesieme v budúcom čísle.
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+

V Liptovskom Mikuláši si môžete nabiť elektrobicykel. Foto: Andrej Shadura

-

Na jeseň polícia robila preventívno bezpečnostnú akciu hlavne proti cyklistom, chodcom alebo aj
kolobežkárom. Samozrejme cyklistov, ktorí porušujú pravidlá a ohrozujú ostatných je nutné riešiť, ale
robiť hon na cyklistov to asi nie. Skôr by sme privítali ústretovo riešiť cyklistov na cestách a zlepšovať
pre nich podmienky.
zdroj: polícia SR
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Cykloturizmus prináša viac peňazí ako napríklad turistika na výletných lodiach.
Zdroj: ECF
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