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Pedál. 

 

Novoročné zdravice už máme úspešne za sebou, ale Covid19 nám tu stále zostal. Na 

naštartovanie ekonomiky a celkovej zmeny smerovania EÚ vyzvala členské štáty, aby pripravili 

načo by chceli vynaložiť financie. Naša vláda sa v oblasti dopravy a mobility zohla iba na jedno 

opatrenie a to investície do železničnej dopravy. Žiadna cyklistika, žiadna aktívna mobilita.. 

Našťastie po vlne kritiky aj z radov NGO možno svitá a lepšie časy. Uvidíme. 

Začíname 12 ročník! 

Zostaňte zdraví a bicyklujte aj v roku 2021! 

Marián Gogola 

Redakcia 
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Čierny Balog a Brezno spojila nová cestička pre 

cyklistov 

Autor: Marián Kasala 

Cyklisti na Horehroní dostali koncom roka 2020 

darček v podobe novej cestičky pre cyklistov. 

Spája Čierny Balog časť Nový Krám a Brezno 

Mazorníkovo – Vrchdolinka. Jej dĺžka je 1,1 km 

a prevýšenie cca. 100 m. Na trasovanie bola 

využitá pôvodná lesná cesta, ktorá bola predtým 

predovšetkým v daždivom období ťažko 

zjazdná. Šírka cestičky je 3 metre a vedie 

súbežne s cestou II/529, ktorá spája Brezno 

s Hriňovou a prechádza obcou Čierny Balog. 

Nová cyklotrasa bude pre cyklistov určite 

prínosom, pretože jazda po rozbitej ceste II. 

triedy v stúpaní a zákrute nie je – s menej 

ohľaduplnými motoristami – veľmi príjemným 

zážitkom. 

V Čiernom Balogu je možné po cestičke pre cyklistov 

otvorenej v roku 2019 pokračovať smerom 

na  Hronec, prípadne po zrekonštruovaných 

miestnych komunikáciách do centra obce Čierny 

Balog. 

V budúcnosti je plánované pokračovanie 

cyklotrasy z Mazorníkova – Vrchdolinky do 

centra okresného mesta Brezno v plánovanej 

dĺžke 4,7 km. 

Celkový dojem z cyklotrasy kazia nešťastne 

zvolené závory, ktoré cestičku prehradzujú na 

začiatku i konci. Najmä pre malých cyklistov 

tieto závory môžu byť veľmi nebezpečné, 

osobitne pri jazde smerom od Brezna, pretože 

cestička tu má výrazné klesanie a na spodnej 

časti závor nie sú ani nábehy z plechu. Ešte 

problematickejšia bude jazda s cyklovozíkom. 

Novovybudovaná cestička pre cyklistov bola 

realizovaná z “Dotácie na podporu rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky“ 

vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky v roku 2019. Výška 

dotácie na realizáciu projektu bola 289 196,65 

EUR. 
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Začiatok cestičky zo strany Čierneho Balogu-Nový Krám pri 

Čiernohronskej železničke. 

 

Nebezpečné závory sú na oboch koncoch cyklistickej cestičky 

 

Začiatok cestičky pre cyklistov v Brezne v miestnej časti 

Mazorníkovo – Vrchdolinka. 

Nebezpečná závora pri odbočke lesnej cesty na 

Chamarovú 

 

Dĺžka novej cyklocestičky je 1100 metrov, šírka 3 metre a 

prevýšenie 100 metrov. 

 

Značné stúpanie cestičky pre cyklistov dosahuje v 

niektorých úsekoch až 13%. 
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Mimovládne organizácie žiadajú doplniť Plán obnovy 

a odolnosti SR 

 

Ilustračné foto : ECF 

 

BRATISLAVA, 13.1.2021 – „Sme presvedčení, že plán obnovy by nemal iba „zaplatiť budovy, 

siete a káble“, ale mal by podporiť aj zvýšenie odolnosti krajiny voči negatívnym dôsledkom 

zmeny klímy, zachovanie biodiverzity a vytvoriť predpoklady pre udržateľnú mobilitu a 

energetiku. Tieto opatrenia majú nezvrátiteľný dlhodobý pozitívny dopad a spolu s tými, ktoré sú 

už v rámci priority Zelené Slovensko navrhnuté, prinesú „významné a udržateľné zlepšenie v 

kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života na Slovensku“, ako si kladie za cieľ Plán 

obnovy a odolnosti,“ píše sa vo výzve. 

 

Ministerstvo financií SR (MF SR) zaslalo tesne pred Vianocami Európskej komisii (EK) prvý 

komplexný návrh Plánu obnovy a odolnosti. V rámci priority „Zelené Slovensko“ by mali byť 

sumou 1 900 mil. € financované štyri komponenty: 1) obnoviteľné zdroje a energetické siete; 2) 

zelená obnova budov; 3) modernizácia železníc a 4) dekarbonizácia priemyslu a alternatívne 

palivá. 



6 
 

Organizácie oceňujú snahu MF SR a ďalších štátnych inštitúcií pripraviť plán v tejto náročnej 

dobe a krátkom čase, no vyjadrujú znepokojenie zo spôsobu, akým bola do prípravy zapojená 

verejnosť, vrátane mimovládnych organizácií či samospráv. V procese chýbali postupy 

vyžadované Aarhuským dohovorom, Európskym kódexom správania pre partnerstvo či 

Iniciatívou pre otvorené vládnutie a pravdepodobne aj v dôsledku minimálnej odbornej verejnej 

diskusie návrh neobsahuje najefektívnejšie opatrenia v dôležitých oblastiach. 

 

Pre doplnenie plánu ponúkajú organizácie svoje kapacity a expertízu. Mimovládne organizácie 

združené v Iniciatíve Zelený reštart i ďalšie nielen environmentálne organizácie dlhodobo 

upozorňujú na opatrenia, ktoré by plán nemal opomínať. Na poslednom stretnutí na MF SR boli 

ubezpečené, že finálny návrh pred odoslaním EK uvidia, no nestalo sa tak. Plán bol odoslaný 

22.12.2020, jeho znenie zostáva neverejné, ministerstvo zverejnilo len krátke zhrnutie. 

Organizácie preto vo výzve žiadajú MF SR a vecne príslušné ministerstvá, aby v zostávajúcom 

čase realizovali skutočné konzultácie s odbornou verejnosťou a do Plánu doplnili v rámci priority 

Zelené Slovensko tematické okruhy Odolná a zelená krajina a Rozvoj cyklistickej dopravy. 

Okruh Obnoviteľné zdroje a energetické siete navrhujú výrazne finančne posilniť a doplniť 

aktivitu zameranú na vytvorenie regionálnych centier udržateľnej energetiky. 

 

Okruh Odolná a zelená krajina má zahŕňať opatrenia na zvýšenie odolnosti a podporu adaptácie 

urbanizovanej, lesnej aj poľnohospodárskej krajiny na zmenu klímy, najmä plánovanie a 

realizácie pozemkových úprav, vodozádržných zelených opatrení v lesnej a poľnohospodárskej 

krajine, obnovu prirodzených lesov a biotopov, výsadbu zelene, vsakovacích pásov, alejí, 

obnovu záplavových oblastí, vrátane mokradí či riečnych ramien. 

 

Okruh Rozvoj cyklistickej dopravy cieli na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej 

doprave v mestách a prímestských oblastiach, pripravuje spoločnosť na digitálnu a zelenú 

transformáciu (zníženie frekvencie dochádzania do práce, posilňovanie verejnej dopravy a i.) a 

znižuje negatívne dopady dopravy na životné prostredie (čistota vzduchu, klimatické zmeny). 

 

Z cyklistických organizácií sa pod Výzvu podpísali:  

– Cykloplatforma Slovenska 

– Cyklokoalícia 

– Občianska cykloinciatíva Banská Bystrica 

– OZ Mulica 

– Slovenský cykloklub 

– Nadácia Ekopolis  

 

 

Výzva spolu s plným zoznamom adresátov a signatárov je k dispozícii ako PDF. 

 

 

 

 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/vyzva_plan_obnovy_a_odolnosti_zelene_kompontenty_final.pdf
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Partizánske plánuje novú 

cyklotrasu 

 

Ilustračné foto. Zdroj: ANDREJ LUPRICH 

Výstavbu cyklochodníka v Partizánskom plánuje 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) financovať z 

Integrovaného regionálneho operačného programu 

(IROP). Nová cyklotrasa je prvou etapou projektu 

zlepšenia cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre a 

stáť by mala viac ako 1,1 milióna eur, informovala 

hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. 

"Cyklotrasa v dĺžke 4,62 kilometra, ktorá spojí 

Partizánske a jeho mestskú časť Šimonovany, by 

mala byť spoločným chodníkom pre cyklistov i 

chodcov a úplne oddelená od motorovej dopravy," 

uviedla Kukučková. 

Celkové oprávnené výdavky na tento projekt podľa 

nej predstavujú viac ako 1,1 milióna eur, nenávratný 

finančný príspevok je vo výške približne 1,05 

milióna eur, pričom TSK by sa mal na financovaní 

podieľať sumou približne 55.000 eur. 

Cyklotrasa  má spájať významné pamiatky 

niekdajšieho obuvníckeho mesta a viesť má popri 

korune hrádze rieky Nitra. 

 

 

 

 

zdroj: 

https://mytopolcany.sme.sk/c/22562861/cyklochodni

k-v-partizanskom.html 

Košický samosprávny kraj (KSK) 

plánuje vo väčšej miere prípravu 

a výstavbu cyklotrás.  

V krajskom rozpočte je na tento účel 

vyčlenených 2,3 milióna eur, z toho pol milióna 

cez bankový úver. Uviedol to predseda KSK 

Rastislav Trnka. 

„Povedali sme, že od teraz budeme do tejto témy 

vstupovať oveľa intenzívnejšie. To znamená, že 

budeme aj majetkovoprávne vysporiadavať 

pozemky, aj obstarávať projektové dokumentácie, aj 

realizovať výstavbu. Samozrejme, všetko má svoje 

finančné možnosti,“ uviedol Trnka. 

Kraj pritom podľa neho donedávna fungoval len ako 

akýsi koordinátor budovania cyklotrás s tým, že 

samotné bremeno prípravy a výstavby bolo na 

obciach a mestách. „Jednoducho sme vyhodnotili, 

že toto nefunguje, obce a mestá nemajú zdroje, 

možno väčšie mesto Košice vie vyčleniť nejaké 

peniaze, ale ostatní fungujú na fondoch a nič 

viac,“ konštatoval Trnka. 

Kraj podľa neho v súčasnosti obstaráva projektovú 

dokumentáciu na časť cyklotrasy v okolí 

Zemplínskej Šíravy na dokončenie zemplínskeho 

okruhu 

„Spúšťame práce na obstaraní projektovej 

dokumentácie v Družstevnej pri Hornáde, to 

znamená, aby sa mesto Košice mohlo severne 

napojiť na medzinárodnú sieť EuroVelo. Taktiež 

spúšťame práce na príprave cyklotrasy medzi 

Košicami a Prešovom, začali sme tiež riešiť 

cyklotrasu medzi Rožňavou a Krásnohorským 

Podhradím a tiež časť cyklocesty smerujúcej zo 

Spišskej Novej Vsi do Slovenského Raja,“ priblížil 

predseda KSK. 

Začína sa tak podľa neho intenzívnejšie budovanie 

siete medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo v kraji, čo 

v minulosti, vzhľadom na nastavenie, nebolo reálne. 

„Teraz verím, že do roka, do dvoch, bude vidno 

prvé výsledky,“ skonštatoval predseda kraja. 

Zdroj:  

https://kosicednes.sk/ 

http://nitra.sme.sk/
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Medzi Slovenským Grobom a Viničným vyrástla nová cyklotrasa o dĺžke 1,8 km 

 

Holandské okružné križovatky pre cyklistov sú vo svete veľmi slávne, ale tentoraz bolo nutné 

vyriešiť problém bezpečnosti pre cyklistov. V Zwolle ho vyriešili tak, že vytvorili unikátnu 

experimentálnu okružnú križovatku, ktorá cyklistov prevádza bezpečne miestom križovania s 

automobilmi a to takým spôsobom, že okružná križovatka je len pre cyklistov, autá sa riadia 

dopravným značením, pričom v úsekoch križovania musia dať cyklistom prednosť. 

Experimentálny a inovatívny kruhový objazd pre cyklistov, ktorý zároveň nie je kruhovým 

objazdom pre motoristov, bol spustený v roku 2013. V holandčine sa nazýva „Fietsrotonde“ alebo 

„Cyklistický kruhový objazd/okružná križovatka“. 

Mesto Zwolle uplatňuje politiku segregácie cyklistickej a motorovej dopravy na úrovni ciest . 

Väčšinou sa tieto dva typy dopravy riadia úplne odlišnou trasou, čo eliminuje väčšinu interakcií. 

Ale nevyhnutne sa niekde musia stretnúť. Aj keď tam bola dôležitá cyklomagistrála, ktorá musela 

prechádzať centrom mesta, dostala sa do sporu s motorovou premávkou, ktorá dostala prednosť.  

 

Zwolle úspešne otestovalo prvú experimentálnu 

okružnú križovatku pre cyklistov 

Pripravil: Marián Gogola 

te 
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To však viedlo k dlhým čakacím dobám pre množstvo ľudí na bicykli, ktorí cestu potrebovali 

križovať. Mesto Zwolle sa preto pokúsilo nájsť lepšie riešenie tohto problémového miesta. 

V nasledujúcom videu (v holandčine) mesto vysvetľuje, ako sa popasovali s týmto projektom. 

 
 

 

 

Predtým si cyklisti prechádzajúci cez hlavnú cestu pre motorovú dopravu museli počkať na 

medzeru v premávke, kým mohli prejsť cez cestu. Po rekonštrukcii musí motorová doprava dať 

prednosť cyklistom na „kruhovom objazde“.  

Zástupcovia mesta Zwolle mali stretnutia so širokou škálou zainteresovaných strán, ako je 

spoločnosť pre bezpečnejšiu dopravu v Holandsku (Veilig Verkeer Nederland), polícia, vodiči 

nákladných automobilov, miestna pobočka zväzu cyklistov (Fietsersbond), zástupcovia okolitých 

škôl a ľudia žijúci v tesnej blízkosti križovatky. 

Dizajnérka Marieke van Brussel popísala, ako sa tvoril projekt križovatky: „Najskôr vyskúšam 

najextrémnejšie vzory a to som urobila aj tu. Vyskúšala som návrh spoločného priestoru a 

obyčajné prioritné križovanie cyklistických chodníkov, ale vyskúšala som aj nápad, ktorý obyvateľ 

predložil v inom projekte, a to bol cyklistický kruhový objazd. Bol to prvý náčrt, ktorý som 

vytvorila, a teraz sa z neho stal víťazný návrh. Musím povedať, že som to naozaj nečakala. “ 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&u=https://vimeo.com/53516406
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Predchádzajúca situácia ukazuje, že križovanie bolo blízko k existujúcemu štandardnému 

kruhovému objazdu (vpravo). 

Upozorňujeme, že všetky ulice už mali cyklistickú infraštruktúru (väčšinou cyklistické pruhy).  

 

 
 

Dizajn kruhového objazdu. 

 

Je zreteľne oveľa menší ako štandardný kruhový objazd vpravo. 

Tmavošedú časť v strede kruhového objazdu na bicykli môžu prechádzať (väčšie) motorové 

vozidlá, takže zákruty nie sú príliš tesné. 

Zelená závora v strede kruhového objazdu zabraňuje odbočeniu motorovej dopravy vľavo.  

Vedúca projektu Ilse Bloemhof: „Zainteresované strany boli veľmi nadšené. Dali sme im 

niekoľko možností, ale cyklokruhový objazd bol dizajn, ktorý chceli najviac. Všetci boli takí 

pozitívni, že projekt postupoval oveľa rýchlejšie, ako sme čakali. “ 
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Miestna pobočka Únie cyklistov mala spočiatku o niečo väčšie pochybnosti, čo sa týka 

bezpečnosti na bicykli. Teraz však videli hotový kruhový objazd a na svojom blogu píšu: „Zdá 

sa, že prejsť cez túto križovatku na bicykli je oveľa jednoduchšie. Dlhé čakacie doby na medzeru 

medzi okolo idúcimi autami sú minulosťou, pretože teraz idete ako cyklisti prví. Motoristi na 

hlavnej trase už viac nestoja proti cyklistom na jednom mieste križujúcim z viacerých smerov, 

čím je dopravná situácia jasnejšia. Teraz musia dať prednosť cyklistom dvakrát, ale na 

kruhovom objazde. To je známa situácia, ktorú poznajú z iných kruhových objazdov v meste. 

Celkovo si myslíme, že táto situácia je pre cyklistiku príjemnejšia a bezpečnejšia. “ 

Rozpočet kruhového objazdu bol 500 000 eur a bol čiastočne financovaný provinciou. Zvyšok 

doplatila obec. Je dôležité objasniť, že tento kruhový objazd má inú a oveľa menšiu veľkosť ako 

obvykle. Táto menšia veľkosť sa musela dôkladne otestovať a kruhový objazd bol na testovacej 

ploche nastavený na reálne pomery, aby sa zistilo, či cez neho dokáže bezpečne prejsť aj veľký 

nákladný automobil. Preto si vedúca projektu sadla za volant nákladného vozidla, aby otestovala, 

či vidí ľudí na bicykloch.:-) 

Pozn. Koľko projektantov sa na Slovensku samo na vlastnej koži presvedčí, či to čo navrhlil je aj 

reálne! 

Samotná projektantka bola prítomná aj poslednú hodinu pred skutočným otvorením a rozdávala 

občerstvenie pracovníkom, ktorí museli naozaj tvrdo pracovať, aby stihli dokončiť posledné 

drobnosti včas. 

Prvé tweetyľudí, ktorí jazdili po kruhovom objazde, boli veľmi pozitívne.  

 
Dizajnérka Marieke van Brussel jazdí na „svojom“kruhovom objazde prvú hodinu po otvorení.  

Dôvodom, prečo sme tu uverejnili tento článok je fakt, že cesta k úspešnému budovaniu 

cykloinfraštruktúry pre cyklistov častokrát vedie k inovatívnym a experimentálnym dizajnom, 

ktoré v dokonalej miere preveria funkčnosť návrhu. A to aj v Holandsku, kde je bicyklovanie 

bežné, ale riešenia pre cyklistov sa hľadajú neustále. 

Preložené a spracované podľa originálu: Experimental bicycle roundabout in Zwolle  

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&u=http://zwolle.fietsersbond.nl/nieuws/sneakpreview-fietsrotonde-zwolle
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&u=https://twitter.com/StudioSaartje/status/370943908424847361
https://bicycledutch.wordpress.com/2013/08/26/experimental-bicycle-roundabout-in-zwolle/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&u=https://bicycledutch.files.wordpress.com/2013/08/marieke-van-brussel.jpg
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Britská Sustrans 

darovala zdravotníkom 

100 bicyklov 

 

Bezpečná mobilita je jedným z kľúčových faktorov, 

ako zostať zdravý a nenakaziť sa v dnešnom čase 

pandémie korony.  

Preto sa britská organizácia Sustrans, ktorá sa 

dlhodobo venuje podpore udržateľnej mobilite vo 

Veľkej Británii, rozhodla darovať 100 bicyklov pre 

kľúčových zdravotníkov v rámci siete verejnej 

zdravotníckej služby NHS (National Health Service) v 

Bedforde . 

Odozva bola pozitívna – 57% z obdarovaných má 

príležitosť na viac fyzickej aktivity a 47 % sa dokonca 

vďaka bicyklu skráti cestovný čas. 

Bicykle boli obstarané cez Bedford Borough Council. 

zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-

blog/news/2020/november/100-free-bikes-donated-to-

nhs-key-workers/ 

 

Počet usmrtených 

cyklistov na cestách v 

roku 2020 výrazne 

vzrástol 

Počet cyklistov, ktorí zahynuli na cestách, je najväčší od 

roku 2014. V roku 2020 zahynulo na cestách celkovo 20 

cyklistov. 

 

Rok  Počet usmrtených cyklistov 

1996 74 

1997 75 

1998 80 

1999 60 

2000 81 

2001 67 

2002 61 

2003 71 

2004 66 

2005 46 

2006 45 

2007 53 

2008 40 

2009 14 

2010 21 

2011 18 

2012 25 

2013 15 

2014 24 

2015 16 

2016 12 

2017 18 

2018 15 

2019 14 

2020 20 
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Používanie bicykla do práce možno stimulovať rôznymi ekonomickými bonusmi. 

Pre cyklistov je možné robiť rôzne benefity, napríklad Holandsko od roku 2020 zaviedlo 

príspevok za kilometre pre cyklistov: zamestnávatelia môžu cyklistom vyplácať (bez 

dane) príspevok za kilometrovné do výšky 0,19 EUR na kilometer, čo je rovnaká sadzba 

ako pre zamestnancov, ktorí cestujú do práce autom. 

Samozrejme, že to neplatí vprípade,ak si pôjdete zabicyklovať na 200 km dlhý výlet:-) 

Taktiež sa prijali jednoduchšie daňové pravidlá pre používanie firemného bicykla na 

súkromné účely: 

Od 1. januára 2020 sa zjednodušujú daňové pravidlá pre ľudí, ktorí používajú firemný 

bicykel na súkromné účely. Títo zamestnanci si budú môcť každý rok k zdaniteľnému 

príjmu pripočítať 7% odporúčanej maloobchodnej ceny svojho bicykla. 

Týka sa to bicyklov, elektrobicyklov a tvz. speedpedelec rýchlych elektrobicyklov, ktoré 

platí zamestnávateľ. 

zdroj: https://www.government.nl/topics/bicycles/bicycle-policy-in-the-netherlands 

 

V Holandsku môžu zamestnávatelia vyplácať príspevok 

za používanie bicykla vo výške 0,19 Euro 

 

https://www.government.nl/topics/bicycles/bicycle-policy-in-the-netherlands
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V Limburgu sa môžete bicyklovať v 

korunách stromov 

Takto nejako sa môžete pokochať zo sedla bicykla v korunách stromov. Nová cyklocestička (od 

2019) medzi stromami dodáva sieti limburských cyklotrás jedinečný zážitok. Cyklisti prejdú 700 

metrov po cyklomoste – dvojitom kruhu s priemerom 100 metrov – ktorý postupne stúpa (sklon 

3 – 4%) do výšky 10 metrov, potom opäť klesá v rovnakom stúpaní a dáva cyklistom a chodcom 

skúsenosť s 360 ° prehliadkou . 

 

Takto vyzerá úchvatná cyklotrasa zhora. 

Kvôli bezpečnosti je jazda na bicykli jednosmerná a k dispozícii je jemná drôtená sieť s madlom.  
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Po cyklocestičke sa ide z dôvodu bezpečnosti iba jedným smerom 

Stromy, ktoré boli vyrúbané, aby uvoľnili priestor pre cyklotrasu, dostali na začiatku trasy nový 

život v podobe informačného pavilónu vyrobeného z naskladaných kmeňov recyklovaných 

stromov. Ihličnaté stromy sú navyše stále zastúpené symbolicky: nový cyklomost leží na 

konštrukcii 449 jedinečných stĺpov vyrobených zo zvetranej ocele, ktoré symbolizujú kmene 

jedlí, takže celá stavba nádherne zapadá do svojho prostredia. 

 

Konštrukcia cyklocestičky 

zdroje:  archdaily.com   a   Visit Limburg 

https://www.visitlimburg.be/nl/laat-je-inspireren
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Bern a jeho cykloofenzíva 

 

Pripravil: Marián Gogola 

 

Hlavné mesto Švajčiarska Bern nie je nejaké veľké mesto (140 tis. obyvateľov), ešte k tomu je aj 

hornaté a napriek tomu sa považuje za favorita cyklomiest vo Švajčiarsku. 

Svoj postoj ako aj súhrn opatrení predstavilo vo svojej Cykloofoenzíve alebo Veloofenzíve 

(pozn.švajčiarska nemčina používa na pomenovanie bicykla aj jeho francúzsku formu Velo). 

Program Velo-Offensive predstavuje stratégiu aj program financovania bicyklov na niekoľko 

nasledujúcich rokov. Načrtáva tak víziu vytvoriť tzv. („hlavné mesto cyklistiky ako  VeloBern“), 

formuluje konkrétny cieľ (20-percentný podiel bicyklov do roku 2030) a ukazuje, ako je možné 

cieľ dosiahnuť pomocou koordinovaných opatrení. Program Velo-Offensive je založený na 

financovaní cyklodopravy v súlade s nariadeniami o financovaní pešej a cyklistickej dopravy 

(RFFV). 

 Tento program je založený na skúsenostiach z iných cyklistických miest a obsahuje tieto hlavné 

body: 



17 
 

1. Infraštruktúra: správny „hardvér“ – bezpečná a atraktívna infraštruktúra pre cyklistickú 

dopravu – je základnou požiadavkou pre to, aby viac ľudí prešlo na bicykle. Kvalita 

infraštruktúry má vplyv na postoje a správanie ľudí a – ak je s tým vedome zosúladená – 

podporuje koexistenciu účastníkov cestnej premávky. Dopravná infraštruktúra priateľská 

k bicyklom je štrukturálnym stelesnením cyklokultúry. 

2. Služby a podporné opatrenia: Cyklistiku urobiť pohodlnejšou a atraktívnejšou. 

Uľahčujú prechod k potenciálnym cyklistom a sú tiež hodnotením pre bežných 

používateľov bicykla. Celkovo prispievajú k vytvoreniu živej cyklistickej kultúry v 

Berne. 

3. Deti a dospievajúci: Používanie bicyklov medzi deťmi a dospievajúcimi sa v posledných 

rokoch významne znížilo. Táto skupina vlastne predstavuje budúcnosť bicyklov: Ak sa 

má z dlhodobého hľadiska zvýšiť podiel bicyklov, je potrebné s bicyklom zoznámiť 

budúce generácie v ranom štádiu a z dlhodobého hľadiska ho k nemu „pripútať“. V rámci 

Velo-ofenzívy je preto podpora bicyklov pre deti a dospievajúcich samostatným 

zameraním činnosti. 

4. Velo(cyklo)kultúra: Samotné investície do infraštruktúry nestačia. Iba živá kultúra 

bicyklov premení mesto priateľské k bicyklom na skutočné «mesto bicyklov». Spolu s 

dobrou infraštruktúrou je kultúra bicyklov na začiatku zmeny smerom k celkovej kultúre 

udržateľnej mobility. Dôležitou súčasťou kultúry bicyklov je úctivé a uvoľnené spolužitie 

všetkých účastníkov cestnej premávky. Podpora Velokultúry je nezávislým zameraním 

Velo Offensive a významne prispieva k dosiahnutiu cieľa premiestnenia. 

5. Úloha miestnej samosprávy: Kľúčovými faktormi úspešnej propagácie je 

interdisciplinárne medzirezortné plánovanie a implementácia opatrení na podporu 

cyklodopravy a výkon vodcovských schopností a vzorových funkcií. Zaručujú kvalitu, 

efektívnosť a účinnosť opatrení rovnakým dielom a majú tiež vplyv na postoje a 

správanie obyvateľstva. 

6. Spoluúčasť obyvateľstva: Spoluúčasť obyvateľstva a všetkých zúčastnených je úplnou 

a účinnou súčasťou propagácie bicyklov. Zlepšuje nielen kvalitu a efektívnosť opatrení, 

ale tiež podporuje ich prijatie a prispieva k rozvoju živej cyklistickej kultúry. Na to, aby 

mohla Velo-ofenzíva dosiahnuť svoje ciele, sú potrebné koordinované opatrenia vo 

všetkých prioritných oblastiach so zapojením obyvateľstva. To hrá dôležitú úlohu v 

skúsenostiach z iných miest. 

Celá ofenzíva smeruje k tomu, aby v roku 2030 mal Bern dvojnásobný podiel cyklistov v 

porovnaní s rokom 2010, teda 20%. Doahnúť to majú prostredníctvom fondu RFFV zriadeného 

na finacovanie cyklodopravy a pešej dopravy. 

Čo je RFFV 

Podpora pešej a cyklistickej dopravy v meste Bern vychádza z predpisov o podpore pešej a 

cyklistickej dopravy (RFFV) z 13. júna 1999. [1] 

Ide o špeciálne financovanie v súlade s miestnymi nariadeniami kantónu. Článok 8 nariadení 

stanovuje, že 1,25 milióna frankov ročne je k dispozícii dopravnému plánovaniu a oddeleniu pre 

chodcov a cyklistov na financovanie propagačných aktivít. (Takúto sumičku by myslím prijalo 

každé naše mesto:-) 

https://www.cyklodoprava.sk/bern-a-jeho-cykloofenziva/#_ftn1
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Podľa článku 7 obecné zastupiteľstvo podáva správy mestskému zastupiteľstvu aj každé dva 

roky a predkladá program implementácie na ďalšie roky.  

Tento postup by bol veľmi nápomocný aj pre Slovensko. 

Pred rokom 2014 sa ročné prostriedky z RFFV opakovane nevyužili (niečo podobné ako v 

prípade Slovenska a Eurofondov:-) a tieto financie dosiahli hodnotu 2,27 milióna frankov.  

Vďaka týmto financiám, ktoré neboli vyčerpané v minulých rokoch, bolo možné v rámci 

ofenzívy Velo spustiť zvýraznenú podporu cyklistickej dopravy.  

Určite zaujímavý prístup financovania, veď nakoniec niektoré mestá to asi robia podobne z 

hľadiska plánovania ročného rozpočtu, ale určite nie v takom meradle ako tento švajčiarsky 

príklad. 

Na nasledujúcich obrázkoch vidieť, ako napríkald upravili vedenie cyklopruhu prechádzajúceho 

cez zastávku MHD. 

 

 

Riešenie cyklocestičky a zastávky pred (vľavo) a teraz (vpravo) 

zdroje: https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/erfolgreiche-velo-

offensive-fortsetzen-und-fussverkehr-staerken 

https://www.bern.ch/velohauptstadt/velo-offensive 

 

 

 

https://www.cyklodoprava.sk/bern-a-jeho-cykloofenziva/#_ftnref1
https://www.bern.ch/velohauptstadt/velo-offensive
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Plus  

Medzi Slovenským Grobom a 

Viničným vyrástla 1,8 km 

dlhá cyklotrasa 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bratislavský kraj 

 

Zürich umožní na vybraných 

križovatkách odbočenie doprava 

na červenú 

 

Od začiatku roka začali v Zürichu umiestňovať na 

vybraných križovatkách nové značenie. To umožní 

odbočiť cyklistom na červenú, teda na signál stoj. 

Celkovo 81 križovatiek, bude osadených s 

doplnkovým dopravným značením s malým znakom 

bicykla a šípkou do prava. Predchádzalo tomu 

detailné pozorovanie správania cyklistov počas 

novembra na 10 križovatkách. 

V prípade, že budú križovať priechody pre chodcov, 

cyklisti im budú musieť dať prednosť. Na 

križovatkách bez doplnkového značenia, bude stále 

platiť zákaz odbočenia pre cyklistov. 

Je to výsledok celonárodnej zmeny pravidiel cestnej 

premávky, ktoré nájdete tu: 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokument

ation/verkehrsregeln/aenderungen-2020.html 

zdroj: https://www.stadt-

zuerich.ch/pd/de/index/dav/aktuell/aktuell/rechtsabbi

egen-bei-rot.html 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/aktuell/aktuell/rechtsabbiegen-bei-rot.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokumentation/verkehrsregeln/aenderungen-2020.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokumentation/verkehrsregeln/aenderungen-2020.html
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Plus. 

 

V Žiline po prvýkrát mesto samé od seba odhrnulo sneh na cyklocestičkách. 

Mínus. 

 

Pri rýchlom chvate stavania cyklotrás v Bratislave sa stal novým monumentom na cyklocestičke 

do Vrakune tento el.stĺp. Naštastie sa plánuje jeho prekládka.Zdroj: Bicykluj Bratislava 
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Britský premiér sa bicykloval ďalej ako 

mal 

 
Trošku úsmevný príbeh používania bicykla a opatrení z dôvodu Covid19 sa stal vo Veľkej 

Británii. Samotné pravidlo stanovuje to, že by sa obyvatelia nemali vzdialiť zo svojho lokálneho 

miesta, resp. pohybovať sa iba v lokálnom území.  

Ešteže my to máme lepšie zadefinované, teda bicyklovať sa môžeme vo svojom okrese:-) 

Toto samotné pravidlo porušil britský premiér Boris Johnson (sám veľký cyklista) v nedeľu, 

ktorého videli v Olympijskom parku, kde mal bicyklovať z úradu vlády na Downing street 10, čo 

predstavuje vzdialenosť približne 11,2 km. 

Samozrejme, sa doň pustili všetky média a teraz musí vysvetľovať prečo bicykloval až tak 

ďaleko:-) Jeho úrad argumentuje, že to bolo v poriadku. 

Pokutu asi nedostane. Kiežby to boli najväčšie problémy počas Covid krízy:-) 

zdroj: https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/11/pm-under-pressure-over-bike-ride-

seven-miles-from-no-10-boris-johnson-covid 
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Cyklistická doprava 
Elektronický odborný časopis o cyklistickej deprave a udržateľnej mobilite 
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Informácie preberané z iných zdrojov, alebo publikované jednotlivcami nemusia odrážať názor redakcie. 

Časopis sa distribuuje bezodplatne. Neprešlo jazykovou úpravou. Uzávierka čísla 10. V mesiaci. 

                              Skupina Slovensko na bicykli, stránka Cyklodoprava.sk 
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