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Pozvánka na konferenciu Cycling cities  
https://ecf.events.idloom.com/celebrating-cycling-cities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedál. 

 

Farby okresov sa nám pomaličky menia 

k lepšiemu, tak verím, že využijete čas na 

bicyklovanie a zapojenie sa aj do kampane 

Do práce na bicykli! To máte ešte trošku 

času, aby ste vytvorili tím      . Medzitým 

samozrejme prinášame viaceré inšpirácie 

z domova a zo sveta. 

 

Prijemné čítanie 

Marián Gogola/Redakcia 
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OTVORENÝ LIST MINISTROVI DOPRAVY 

 

OZ Cyklokoalícia napísala otvorený list Ministrovi 

dopravy. Dôvodom je nespokojnosť so 

systematickou podporou cyklodopravy 

v podmienkach SR. Najmä sklamanie z prípravy 

plánu obdoby. 

 

Ilustračné foto: webnoviny.sk 

Citujeme z otvoreného listu:  Napriek tomu, že pre 

cyklodopravu je vyčlenená naozaj značná suma 100 

miliónov eur, v komponente je iba akýmsi prílepkom k 

železničnej doprave, zdôvodneniu a implementácii 

reforiem a investícií za 100 miliónov eur je venovaných 

doslova pár riadkov. 

 Pri príprave Plánu sa ministerstvo aktívne bránilo 

vecnému a finančnému začleneniu takých 

opodstatnených aktivít, ako je príprava kvalitnej 

metodiky štátnej podpory cyklodopravy, navýšenie 

odbornej a administratívnej kapacity, získanie dát o 

mobilite obyvateľstva, nespochybniteľne potrebných 

pre správne rozhodovanie, či vzdelávanie verejnej 

správy a odbornej verejnosti v oblastiach potrebných 

pre rozvoj cyklodopravy. 

Ako ďalej uvádzajú, nešťastné je aj komunikovanie 

o Pláne obnovy smerom k verejnosti. 

Uvidíme, ako sa k tomuto postaví samotný minister aj 

ministerstvo dopravy, ktoré je prístupné rokovaniam aj 

cyklistickou verejnosťou, ale ten výsledok vypáli 

nakoniec úplne inak. 

Uvidíme. 

 

 

PREŠOVSKÉ ZDRUŽENIE SA ZAPOJILO 

DO PROJEKTU BIKE ACCENT 

 

 

Prešovská bicyklová skupina Kostitras realizuje v 

rámci slovensko-ukrajinskej spolupráce, program 

ENI, projekt “Bike AcceNT: Bicycle Accessibility 

Networking Territories”. 

Dvojročný projekt je zameraný na skvalitnenie 

cyklistickej infraštruktúry v blízkosti slovensko-

ukrajinskej hranice a tiež na informovanie cyklistov 

o cyklotrasách v týchto lokalitách. 

Partnermi projektu na Ukrajine sú: Center of social 

and business 

initiatives, Agency for sustainable development of 

the Carpathian region “FORZA” a obec Ptrukša zo 

Slovenska. 

Postupne budeme uverejňovať všetky výstupy a 

aktivity Kostitrasu, realizované v rámci tohto 

projektu: 

1. Technická štúdia cyklistických trás v 

cezhraničnom území – vyhodnocuje existujúce a 

plánované cyklotrasy v území a zároveň navrhuje 

chýbajúce prepojenia na slovensko-ukrajinskom 

cezhraničnom území. 

2. Videá – Bezpečnosť cyklistov, Cyklotrasy v 

Schengenskom priestore – Poloniny, 

Medzibodrožie a Sobranecký región, 

Cykloturistické značenie v cezhraničnom priestore. 

3. Pripravujeme cyklojazdu pozdĺž Schengenskej 

hranice – júl 2021. 
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V NITRE SA SNAŽIA O TOLERANTNOSŤ MEDZI CHODCAMI A CYKLISTAMI 

Text : Marián Gogola Foto: Ivan Janček 

 

 

Dôvodom, prečo sa pristúpilo 

k tomuto netradičnému riešeniu bol 

fakt, že na niektorých na niektorých 

úsekoch, kde je hustota chodcov a 

cyklistov príliš vysoká dochádzalo v 

Nitre k nebezpečným situáciám.  

Ako povedal iniciátor projektu Ivan 

Janček, chceme otestovať či sa 

spolunažívanie na spoločných 

cestičkách zlepší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doplnil: 

 „Cyklisti nezvyknú na spoločných 

cestíčkach použiť zvonček možno 

aj z dôvodu,  že nechcú aby ich 

chodec vnímal ako "drzých" ktorí 

si vynucujú priestor aj keď je 

cestička spoločná.  

Z toho dôvodu treba použitie 

zvončeka začať chápať nie len ako 

výstrahu pri kolíznych situáciách, 

ale aj ako nástroj cyklistu a 

kolobežkára dostatočne vopred 

upozorniť chodca, že sa blíži. 

 A chodec by to mal tiež vnímať 

ako upozornenie a snahu o 

bezpečne obídenie sa a nie 

vynútenie si celej šírky pre 

zvoniaceho, doplnil.“ 

 

Držíme palce! 
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Sieť miest, ktoré chcú čistejšiu a udržateľnú 
dopravu CIVITAS, publikovala zaujímavú 
publikáciu. Tá je zameraná na otestované 
riešenia v oblasti udržateľnej mobility a to od 
cyklistiky, verejnej dopravy, mestskú logistiku 
až po verejný priestor a manažovanie dopravy. 
Celkovo 175 zaujímavých riešení, z ktorých si 
určite niečo vyberiete pre to svoje mesto 
alebo obec.  

Tie sú v brožúrke usporiadané podľa 
tematických oblastí, pričom sú uvedené 
základné informácie o danom meste, alebo 
spôsobe riešenia. V niektorých prípadoch 
doplnené o link na video alebo ďalšie 
informácie. 

 

K stiahnutiu je zadarmo z nasledovného linku: 

https://civitas.eu/document/tested-and-

effective-mobility-solutions-civitas-living-

lab-projects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 RIEŠENÍ PRE UDRŽATEĽNÚ MOBILITU 

 

https://civitas.eu/document/tested-and-effective-mobility-solutions-civitas-living-lab-projects
https://civitas.eu/document/tested-and-effective-mobility-solutions-civitas-living-lab-projects
https://civitas.eu/document/tested-and-effective-mobility-solutions-civitas-living-lab-projects
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Ešte 9 a bola by to stovka. Ale nevadí, tento rok sa do kampane Do práce na bicykli prihlásilo 91 
samospráv. Výsledky z minulého roka pri 85 prihlásených samosprávach uvádzajú, že nie je všetko o 
registrácii. Je nutné aj vedieť zmenežovať tímy. V ostatnom roku sa našlo pár miest a obcí, kde v počte 
jázd svietila nula. Hádam sa tento rok podarí v každom meste a obci aspoň jedna jazda. 

Prikladáme prehľadnú mapku s výsledkami z minulého roka. Kliknutím na dané mesto alebo obce 
získate prehľad, koľko najazdili km v kampani, koľko jázd vykonali ako aj ušetrené CO2 a počet km na 
obyvateľa. 

https://tinyurl.com/sc2u68nf 

 

 

 

https://tinyurl.com/sc2u68nf
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Text pripravil: Marián Gogola 

Nové údaje hovoria o 47% zvýšení cyklistiky v Škótsku od marca 2020 do marca 2021 v 

porovnaní s predchádzajúcim rokom.  

Podľa údajov zverejnených spoločnosťou Cycling Scotland bolo v období od marca 2020 do 

marca 2021 v Škótsku zaznamenaných o 47% viac cyklistických ciest v porovnaní s 

rovnakým obdobím predchádzajúceho roka . Tento nárast sa zhoduje so zavedením prvých 

obmedzení krajiny COVID-19, ktoré sa prvýkrát implementovali 23. marca 2020. 

Národná organizácia Cycling Scotland, člen Európskej federácie cyklistov (ECF), vydáva 

neustále informácie o cyklistickej premávke. Pomocou celonárodnej siete automatických 

počítadiel v krajine sa zistil nárast cyklistiky v jedenásť z dvanástich mesiacov. 20 zo 

sčítacích lokalít dokonca zaznamenalo ročný nárast o viac ako 100%! 

Ako uviedol Keith Irving , výkonný riaditeľ spoločnosti Cycling Scotland, „bol to strašný 

rok, ale jedným z mála svetlých miest bolo viac ľudí, ktorí si sadli späť na bicykel. Cyklistika 

musí hrať kľúčovú úlohu v tom, že sa ľudia začnú pohybovať a dostanú sa na čerstvý vzduch, 

zvládnu pretrvávajúci tlak na náš dopravný systém a rozhodujúcim spôsobom budú riešiť 

globálnu krízovú situáciu, ktorej čelíme. “ 

     ŠKÓTSKO ZAŽILO MINULÝ ROK V CYKLODOPRAVE ROK AKO NIJAKÝ INÝ 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://www.cycling.scot/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://www.cycling.scot/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://www.cycling.scot/
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Tieto informácie boli zhromaždené ako súčasť národného rámca pre monitorovanie , ktorý 

spravuje spoločnosť Cycling Scotland, s cieľom monitorovať rýchlosť cyklistiky v celej 

krajine. 

Cesty priateľské k cyklistike: odblokovanie výhod cyklistiky 

Uvoľnenie automobilovej dopravy počas výluky malo hlavnú úlohu pri povzbudzovaní 

obyvateľov Škótska, aby vystúpili na bicykli. Akonáhle jednotlivci urobia prvý krok a začnú 

viac bicyklovať, začnú si uvedomovať výsledné zdravotné výhody a pozitívny vplyv, ktorý 

to má na ich život. 

Claire Sharp, charitatívna pracovníčka z Glasgowa, začala bicyklovať počas výluky a je 

typickým príkladom toho, ako je pravdepodobnejšie, že ľudia budú bicyklovať po cestách, 

ktoré nie sú iba pre automobilovú dopravu. “Bývam vedľa hlavnej cesty, ktorá vedie do mojej 

práce do centra mesta; je to ľahká trasa, ale doprava je tam taká hustá. V minulosti som sa 

príliš bála, aby som to skúsila, “povedala pre Cycling Scotland. “Zistil som tiež, že ísť na 

cyklus po práci mi pomáha spracovať veci, ktoré sa stali počas dňa, a menej ma to stresuje.” 

Asif Sattar, IT pracovník z Motherwell, sa tiež v uplynulom roku začal venovať cyklistike a 

vysvetlil, že „cyklistika bola pre mňa spôsob, ako sa vymaniť z temnoty uzamknutia. Keď 

som pracoval z domu, vysadnutie na bicykel mi počas pandémie pomohlo cvičiť, vyčistiť si 

myseľ a zamerať sa na svoje zdravie. “ 

Menej automobilov na cestách je však len začiatkom zlepšovania cyklistickej infraštruktúry v 

krajinách ako Škótsko. Jediným spôsobom, ako zabezpečiť dlhodobý prechod na iný spôsob 

dopravy k cyklistike, zlepšenie udržateľnosti dopravy a zníženie uhlíkových emisií, sú 

zvýšené investície do stálej cyklistickej infraštruktúry. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://www.cycling.scot/what-we-do/making-cycling-better/national-monitoring-framework
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Ako vysvetlil Irving, „aby sme ešte viac ľudí dostali na bicykel, musíme viac investovať do 

infraštruktúry, aby sa ľudia cítili bezpečne na bicykli. Potrebujeme viac vyhradených 

cyklistických pruhov oddelených od vozidiel a chodcov. Musíme obmedziť dopravu, najmä 

na obytných a nákupných uliciach. A musíme zlepšiť prístup k bicyklom a úložným 

priestorom, aby sme odstránili bariéry, ktorým čelí príliš veľa ľudí, takže ktokoľvek a 

kdekoľvek môžu využívať všetky výhody cyklistiky. “  

Cyklistický boom 

Uplynulých dvanásť mesiacov bolo pre cyklistický priemysel v Škótsku prosperujúcim 

rokom. Rovnako ako mnoho iných krajín v Európe, aj celé Spojené kráľovstvo zaznamenalo 

veľký rozmach cyklistiky . Posledné čísla asociácie Bicycle Association ukazujú, že v roku 

2020 sa v celej Veľkej Británii zvýšil predaj bicyklov, ich súčastí, príslušenstva a služieb o 

45% . 

Verejné investície do dlhodobej cyklistickej infraštruktúry sú spoľahlivým spôsobom, ako 

zabezpečiť, aby tento trend pokračoval, najmä s rastúcim rastom popularity elektrických 

bicyklov v celej Európe. 

Štatistiky Škótska týkajúce sa nárastu cyklistiky boli vynikajúce. Avšak vzhľadom na koniec 

obmedzení blokovania vo Veľkej Británii je teraz dôležité zabezpečiť, aby tieto čísla boli 

udržané aj naďalej. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zvýšiť investície do dlhodobej cyklistickej 

infraštruktúry. Minulý rok ukázal, že ľudia majú chuť viac bicyklovať; teraz je čas 

zabezpečiť, aby sa tieto čísla udržali. 

zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-scotland-year-no-other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vtnx7acmyw6t5nph4jahmm67ge-ac4c6men2g7xr2a-ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/covid-19-cycling-boom-real-numbers-say-yes
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://www.bicycleassociation.org.uk/market-data/
https://vtnx7acmyw6t5nph4jahmm67ge-ac4c6men2g7xr2a-ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/european-e-bike-market-booming-latest-industry-figures-show-%E2%80%93-and-there
https://vtnx7acmyw6t5nph4jahmm67ge-ac4c6men2g7xr2a-ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/european-e-bike-market-booming-latest-industry-figures-show-%E2%80%93-and-there
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BICYKEL PRE KAŽDÉ DIEŤA: NOVÁ DIGITÁLNA BROŽÚRA ČERPÁ Z 

MEDZINÁRODNEJ INŠPIRÁCIE 

 

 

Ako môžu všetky deti dostať odmalička prístup k bicyklu? Nová digitálna brožúra 

predstavuje inšpiratívne detské cyklistické iniciatívy a osvedčené postupy z celého sveta. 

Bicykle umožňujú deťom zapojiť sa do svojej komunity, cestovať medzi školou a domovom, 

objavovať svoje mestá a zostať aktívne a zdravé. Ale príliš veľa detí nemá prístup k bicyklom 

a tieto príležitosti premeškajú, dokonca ani v popredných cyklistických krajinách, ako je 

Holandsko. 

Dňa 15. apríla 2021 predstavili Tour de Force (TDF), Holandské veľvyslanectvo pre 

cyklistiku (DCE) a Mobycon svoju novú digitálnu brožúru „Medzinárodná inšpirácia pre 

prístup„ Bicykel pre každé dieťa ““ na príležitosti online uvedenia, ktorú podporuje Európska 

únia a na ktorej sa zúčastnila aj Európska cyklistická federácia (ECF). Brožúra zdôrazňuje 

rôzne medzinárodné iniciatívy, ktoré umožňujú deťom každého prostredia, aby sa 

bicyklovanie stalo súčasťou ich života. 

Na podujatí sa po zavedení brožúry uskutočnila panelová diskusia medzi odborníkmi na 

vysokej úrovni v oblasti advokácie cyklistiky, vrátane Jill Warren , generálnej riaditeľky 

ECF. Tá  zdôraznila, aké dôležité je pre deti mať prístup k bicyklu, a preto sa im odporúča, 

aby sa s bicyklovaním začali už v mladom veku: „Mnoho našich životných návykov sa utvára 

v detstve. My v ECF veríme, že jazda na bicykli je zdravý a udržateľný celoživotný zvyk, 

ktorý by si mal každý osvojiť a trénovať čo najdlhšie. ““ 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://fietsberaad.nl/Tour-de-Force-English/Home
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://www.dutchcycling.nl/en/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://www.dutchcycling.nl/en/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://mobycon.com/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://mobycon.com/wp-content/uploads/2021/03/A-Bicycle-for-Every-Child-Approach-Booklet.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://mobycon.com/wp-content/uploads/2021/03/A-Bicycle-for-Every-Child-Approach-Booklet.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://mobycon.com/
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Celkovým cieľom brožúry je zhromaždiť medzinárodnú inšpiráciu pre holandské 

ministerstvo pre infraštruktúru a vodné hospodárstvo pri iniciatívach v oblasti cyklistiky 

pre deti. Mobycon, ktorý sa zvyčajne delí o svoje odborné znalosti v oblasti holandských 

cyklistických iniciatív s inými krajinami, obrátil svoju úlohu v tejto brožúre pri 

zhromažďovaní informácií o iniciatívach z celého sveta, ktoré je možné zdieľať v Holandsku. 

Cyklistická krajina 

Holandsko je všeobecne považované za svetového lídra v oblasti cyklistiky. Dospievajúci vo 

veku od 12 do 17 rokov trávia na bicykli priemerne 26 minút denne, pričom ho využívajú na 

55% svojich ciest. Dievčatá v Holandsku navyše jazdia na bicykli takmer rovnako ako 

chlapci; v žiadnej inej krajine sa dievčatá toľko nebicyklujú. 

V celej krajine však stále existujú tisíce detí, ktoré nebicyklujú, často preto, že nemajú prístup 

k bicyklu. Podľa brožúry 1 z 9 detí v Holandsku vyrastá v chudobe, čo znamená, že nákup 

bicykla je jednoducho príliš drahý. 

Táto digitálna brožúra, ktorá je súčasťou ambícií spoločnosti TDF zvýšiť do roku 2027 

štatistiku cyklistiky , pomôže miestnym samosprávam a úradom pri rozvoji dobre fungujúcich 

prevádzok, ktoré zhromažďujú, opravujú alebo poskytujú prístup k bicyklom pre deti. Jedným 

z kľúčových cieľov TDF je dosiahnuť „zvýšenie počtu kilometrov za rok o 20 percent v roku 

2027 v porovnaní s rokom 2017.“ Ako je možné vyvodiť z Warrenových komentárov, jedným 

z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť taký rozsiahly nárast cyklistiky, je zabezpečiť, aby deti 

a mladí ľudia začali jazdiť na bicykloch už v ranom veku, vytvoriť si dlhoročný zvyk a 

prispieť ku kultúre cyklistiky. 

Už v Holandsku sa vyvíjajú iniciatívy, aby sa viac mladých ľudí dostalo na bicykel. V roku 

2015 ANWB (Kráľovský holandský turistický klub) zahájila program pre detské bicykle , 

ktorý poskytuje mnohým deťom vyrastajúcim v chudobe bicykel. Ďalšie pilotné projekty sa v 

súčasnosti uskutočňujú vo viac ako pätnástich mestách po celom Holandsku s cieľom 

nadviazať dlhodobé vzťahy s miestnymi partnermi, ktorí majú ľahký prístup k cieľovým 

skupinám.  

Na základe medzinárodnej inšpirácie zdôraznenej v brožúre predstavujú títo piloti počiatočné 

kroky na zabezpečenie toho, aby Holandsko dosiahlo „Bicykel pre každé dieťa“, čím ďalej 

zvyšuje svoju reputáciu významného cyklistického národa. 

Túto brožúru môžu využiť aj ďalšie krajiny a mestá po celom svete, ktoré sa usilujú zahájiť 

svoje vlastné cyklistické iniciatívy pre deti. Jeho neoceniteľné poznatky, ktoré sú k dispozícii 

online v angličtine, môžu pomôcť posilniť cyklistiku medzi mladými ľuďmi nielen v 

Holandsku, ale aj v širšom medzinárodnom meradle. 

Kópiu brožúry si môžete stiahnuť tu . 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://fietsberaad.nl/Tour-de-Force-English/1st-stage
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://fietsberaad.nl/Tour-de-Force-English/1st-stage
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://fietsberaad.nl/Tour-de-Force-English/Home
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&ajax=1&u=https://mobycon.com/wp-content/uploads/2021/03/A-Bicycle-for-Every-Child-Approach-Booklet.pdf
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Rozhovor s Jardom Martinkom o situácii v cyklodoprave 

v Čechách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslava Martinka známeho v pôsobení udržateľnej mestskej mobility, či už ako národného 

cyklokooridnátora, výskumníka ale aj aktivistu, netreba veľa predstavovať. Zaujímalo nás, ako 

prežili koronové obdobie a či majú niečo nové v oblasti cyklodopravy alebo udržateľnej 

mobility. Známy aj svojou vášňou pre beh a aktívny pohyb nám poskytol rozhovor. 

Zhováral sa Marián Gogola. 

Ahoj Jardo, ako sa máte v Čechách máte nejaké novinky v oblasti cyklodopravy? 
 

Asi víte, že máme novou Koncepci městskou a aktivní mobility pro období 2021 – 2030, která 
byla schválena  vládou ČR dne 11. ledna vláda ČR, jako strategický dokument pro oblast 
cyklistické a pěší dopravy a jako podpůrný metodický materiál pro řešení udržitelné městské 
mobility na úrovni samospráv. Podrobnosti jsou dostupné zde: 
https://www.akademiemobility.cz/koncepce  
 
Klíčem ke změně ovšem není samotná Koncepce, ale lidé a organizace, kteří chtějí řešit 
problémy popsaných níže. Aniž by nás někdo pověřil, náš spolek si definoval 11 témat, které 
spolu s partnery již průběžné řešíme. Teď jsme k tomu měli pracovní poradu 21. 5. 2021. 

 

https://www.akademiemobility.cz/koncepce
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• Téma 1 - Vídeňská deklarace, Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy. 
Více: https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1371/byl-schvaleny-panevropsky-
plan-na-podporu-cyklodopravy  

• Téma 2 - Audit Koncepce podle evropské metodiky BYPAD, 
https://en.dobramesta.cz/bypad.   

• Téma 3 - Webový portál Akademie městské mobility 
https://www.akademiemobility.cz/o-akademii 

• Téma 4 - Světový týden silniční bezpečnosti, Více: 
https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1370/svetovy-tyden-silnicni-
bezpecnosti-17.---23.-5.-2021 

• Téma 5 – Evropský týden mobility. Jaký program připravíme? Více: 
https://www.dobramesta.cz/novinky/1291/evropsky-tyden-mobility-2021-registrace-
spustena Mezi nápady lze zařadit následující výzvy: 

1. Diskutujme o využití veřejného prostoru (více také téma 6) 
2. Rozjeďme projekt Školní ulice (více téma 7) 
3. Podpořme rozvoj cyklodopravy se zapojením do Cyklovize 2030 (více téma 8) 
4. Zastavme se a nechceme auto týden doma (více téma 9) 
5. Diskutujme o parkovací politice (více téma 10) 
6. Zapojme se do iniciativy CityChangers. Vytvořte si svou Komunikační strategii (více téma 

11) 

• Téma 6 – Cena Víta Brandy, aneb už jste nominovali svůj projekt? Více: 
https://www.dobramesta.cz/cena-vita-brandy 

• Téma 7 –  Školní ulice, aneb kdo půjde cestou Říčan? zde: 
https://www.citychangers.eu/projekty-detail/12/skolni-ulice 

• Téma 8 – Cyklovize 2030. Jak jí dosáhnout? Zadejte svůj projekt do společné 
databáze. První jednání na dané téma proběhlo dne 12. 5. 2021. 
https://www.dobramesta.cz/novinky/1290/dnes-se-konalo-prvni-setkani-krajskych-
cyklokoordinatoru 

• Téma 9 –  10000 kroků. Přidáte se na podzim? Více: https://www.desettisickroku.cz/ 

• Téma 10 – Víme jak na parkovací politiku, mluvte o ní. Ve všech městech je to stejné 
– řeší se Parkovací politika Buďte ale jiní. Vyvolejte k ní diskusi. Buďte frajeři. A jako 
první město v republice si řeknete jako jeden hlas. „V rámci Evropského týdne 
mobility od 16. – 22. 9. 2021 prostě necháme auta, pokud nebudeme muset jet 
někam nutně mimo město. Vždyť to máme všude blízko. Všude se dá dojet na kole, 
nebo dojít pěšky. K debatě o hodnotě prostoru v městě je možné využít mobilní 
výstavu – parklet. Detaily najdete zde: https://www.dobramesta.cz/vystavy  

• Téma 11 – Znáte iniciativu Citychangers? Více: https://www.citychangers.eu/ 

Termíny, ve kterých budeme řešit témata: 

• 3. 6. 2021, Praha, cyklodoprava v době post-covidové (pořádá Partnerství o.p.s.) 

• 14. 6. – 31. 10. 2021, Znojmo, technopark městská mobilita (pořádá Asociace krajů, 

Olomoucký kraj a spolek Partnerství pro městskou mobilitu) 

• 24. – 25. 6. 2021, pracovní exkurze krajských cyklokoordinátorů po Moravské stezce 

• 21.7. workshop k cykloturistice a Cyklisté vitani v Brne (pořádá Partnerství o.p.s.) 

https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1371/byl-schvaleny-panevropsky-plan-na-podporu-cyklodopravy
https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1371/byl-schvaleny-panevropsky-plan-na-podporu-cyklodopravy
https://en.dobramesta.cz/bypad
https://www.akademiemobility.cz/o-akademii
https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1370/svetovy-tyden-silnicni-bezpecnosti-17.---23.-5.-2021
https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1370/svetovy-tyden-silnicni-bezpecnosti-17.---23.-5.-2021
https://www.dobramesta.cz/novinky/1291/evropsky-tyden-mobility-2021-registrace-spustena
https://www.dobramesta.cz/novinky/1291/evropsky-tyden-mobility-2021-registrace-spustena
https://www.dobramesta.cz/cena-vita-brandy
https://www.citychangers.eu/projekty-detail/12/skolni-ulice
https://www.dobramesta.cz/novinky/1290/dnes-se-konalo-prvni-setkani-krajskych-cyklokoordinatoru
https://www.dobramesta.cz/novinky/1290/dnes-se-konalo-prvni-setkani-krajskych-cyklokoordinatoru
https://www.desettisickroku.cz/
https://www.dobramesta.cz/vystavy
https://www.citychangers.eu/
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• 2. – 3. 9. 2021, Javoříčko, pracovní diskusní seminář (pořádá spolek Partnerství pro městskou 

mobilitu) 

• 8. 9. 2021, Olomouc, workshop 90 min. v rámci Silniční konference (pořádá spolek 

Partnerství pro městskou mobilitu) 

• 16. – 22. 9. 2021 Evropský týden mobility, prostor pro kampaně 

• 21. – 22. 9. 2021, konference k cykloturistice (pořádá Partnerství o.p.s.) 

• 1. – 3. 10. 2021 For Bikes 

• říjen, vyhlášení ceny Víta Brandy (pořádá spolek Partnerství pro městskou mobilitu) 

• 21. – 22. října 2021, konference Pěšky Městem 

• 11. – 14. listopadu 2021, eSalon, Veletrh čisté mobility  

• 17. – 18. 5. 2022, Jihlava, národní konference na téma Vídeňská deklarace, rok po podpisu 

(pořádá spolek Partnerství pro městskou mobilitu) 

 
 
Postrehli sme, že ste schválili odstup 1,5 metra pri obiehaní, čo vyvolalo veľkú búrku nevole 
medzi vodičmi, prečo si myslíš, že je tomu tak? 
 
Nejprve bych tě chtěl opravit. Schválil to jen Parlament ČR, teď to jde do Senátu ČR a máme 
obavy, že to neprojde. Dokonce 27. 5. 2021 se téma dostalo do pořadu České televize Máte 
slovo. Celá společnost je rozdělená a žel i odborná. Ředitel Dopravní Policie ČR to tvrdě 
napadl a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., můj bývalý zaměstnavatel, k tomu napsal 
článek, ke kterému ať si každý udělá obrázek sám https://www.cdv.cz/en/bezpecny-bocni-
odstup-pri-predjizdeni-cyklistu.Články ve prospěch pak najdete 
zde. https://www.lidovky.cz/nazory/kindl-i-cykliste-jsou-doprava-kritikum-odstupu-nejde-o-
jejich-bezpecnost.A210510_080234_ln_nazory_lidr, nebo 
zde: https://denikn.cz/625250/minimalni-odstup-pri-predjizdeni-cyklisty-musi-jasne-
stanovit-zakon/  
 
Mě osobně ale překvapila jedna věc. V návalu argumentů a čísel se prostě zapomíná na to, že 
na silnicích skutečně není bezpečno, cyklostezek je jak šafránu, tak kde vlastně cyklisté mají 
jezdit? Za normálních okolností bych ani já sám nevyžadoval odstup 1,5 metrů, ale když 
vidím, jak jsou dnes řidiči nervózní, pořád někam spěchají, tak prostě vím, že v českém 
kontextu jen kampaň vedená k ohleduplnosti nezabere. Tady přeci jde o život. Auto by mělo 
zpomalit, počkat a bezpečně předjet. Celé je to o tom, jak se lidé obecně chovají ve 
společnosti. Říká se, jak se lidi chovají za volantem auta, tak takový je národ... a jaký jsme 
národ? Častý argument je, že se nedá změřit přesně 1,5 metru. Ale o to přeci nejde, ale jde o 
to se navzájem respektovat. Protože může být neohleduplný řidič auta, ale i neohleduplný 
cyklista a naopak. Opravdu jde spíše o respekt a předjíždět s nějakým přiměřeným odstupem 
a cyklisté naopak musí dodržovat předpisy silničního provozu. 
 
V jaké kontextu je tedy navrhován odstup? Nemáme respekt, nemáme bezpečnou 
infrastrukturu cyklostezek, napříč Českou republikou. Nemáme vyřešenou řádně městskou 
mobilitu, propojené cyklostezky ve městech, v regionu, v kraji mezi městy, obcemi. Čím více 
takových stezek bude, tím méně cyklistů bude jezdit po silnici. Pravidlo 1,5 metru pak bude  
více sloužit pro výkonnostní, vrcholové a profesionální cyklisty, které by toto pravidlo mělo 
částečně chránit, protože tito sportovci potřebují trénovat a v rychlosti, v které trénují, pro 
ně jízda na cyklostezce je také nebezpečná. Bude to problém pro řidiče, když jednou za čas 

https://www.cdv.cz/en/bezpecny-bocni-odstup-pri-predjizdeni-cyklistu
https://www.cdv.cz/en/bezpecny-bocni-odstup-pri-predjizdeni-cyklistu
https://www.lidovky.cz/nazory/kindl-i-cykliste-jsou-doprava-kritikum-odstupu-nejde-o-jejich-bezpecnost.A210510_080234_ln_nazory_lidr
https://www.lidovky.cz/nazory/kindl-i-cykliste-jsou-doprava-kritikum-odstupu-nejde-o-jejich-bezpecnost.A210510_080234_ln_nazory_lidr
https://denikn.cz/625250/minimalni-odstup-pri-predjizdeni-cyklisty-musi-jasne-stanovit-zakon/
https://denikn.cz/625250/minimalni-odstup-pri-predjizdeni-cyklisty-musi-jasne-stanovit-zakon/
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potkají na silnici cyklistu? 
 
Pravidlo 1,5 metru tak ukazuje na to, že problém je jinde, koncepční sít cyklostezek tady 
není, a proto i rodiny s malými dětmi musí na silnici do běžného provozu. V Beneluxu, 
Švýcarsku, ale dnes i v Irsku (Irsko – https://www.youtube.com/watch?v=hDIlwoPB73c, 
https://www.youtube.com/watch?v=-BIlhuQnvZE ), investují spoustu peněz do 
infrastruktury, městské mobility a cyklostezek. Nebojí se v městě udělat z cesty jednosměrku 
a půl cesty dát cyklistům a chodcům. Proč to nejde u nás? Kolik stát dal peněz v předešlých 
letech na cyklostezky a kolik plánuje dát v tomto roce a dalších letech? Jaká je cesta? Mít 
osvětu o cyklo dopravě ve školách (Besip), je dostatečná? Mít respekt mezi lidmi obecně, 
máme ho? Máme síť cyklostezek dostatečný, koncepční a napojují cyklostezky na sebe? (Zde 
odpovím rovnou, NE.)  A pomůže nám skutečně nová Koncepce? 
 
Až najdeme kladné odpovědi na všechny otázky, víme, že jeden a půl metru je pouze 
formalita a všichni se cítíme bezpečně ve svém prostoru, kde se zrovna nacházíme.  
 
 
Ako ste zvládali koronu, pripravujete niečo nové?  
 
Plynule navážu na první otázku. Když se dívám, jak ostatní města, kraje a státy využily tuto 
složitou dobu k podpoře aktivní mobility, tak musím napsat, že jsme zaspali. Občas svitla 
naděje, kdy jsme uvěřili, že např. z fondů jako React-EU nebo Národního plánu obnovy půjde 
hodně peněz na cyklo, ale zůstalo jen u přání. 
 
Ale něco nám korona dala. Mám takový pocit, že nás trochu spojila.  
 
Máte nejaké oblasti na spoluprácu aj so Slovenskými partnermi? 
 
Vše co jsem teď popsal realizujeme díky dvěma projektům Danube Cycle Plans - Policies, plans and 

promotion for more people cycling in the Danube region, který je podpořen z Interreg Danube 

Transnational Programme. Jedním z cílů projektu je navrhnout krátkodobé a dlouhodobé aktivity 

směřující k naplňování nové vládní koncepce městské a aktivní mobility. Druhý se jmenuje SABRINA: 

Bezpečnější trasy pro cyklisty v oblasti Dunajského regionu. Oba dva projekty jsou realizovány i 

slovenskými partnery. Pojďme si tedy udělat společnou poradu, klidně přijedu i na Slovensko a 

probereme možnosti spolupráce. První pokud mě moc nevyšel, kdy jsme zorganizoval dne 14. 12. 

2020 společnou česko – slovenskou konferenci, ale asi nebyla myšlenka spolupráce pochopena. 

Ďakujeme.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDIlwoPB73c
https://www.youtube.com/watch?v=-BIlhuQnvZE


17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ČESKÁ POŠTA NENAKÚPI 

ELEKTROMOBILY ALEBO ELEKTRICKÉ 

BICYKLE. 

 

Česká pošta plánovala investovať do elektrických 

automobilov v rámci ozelenenia vozidlového 

parku. Avšak z dôvodu financií ako aj verejného 

obstarávania, nebude pokračovať v tomto trende. 

Rozhodla sa ale zakúpiť pre svojich doručovateľov 

elektrobicykle. 

 

 

 

Ako je na tom Slovenská pošta nevieme, Vieme 

len, že niektorí doručovatelia majú k dispozícii 

klasické bicykle ako aj vozidlá na alternatívny 

pohon (plyn alebo elektrina). 

Zdroj: 

https://elektrickevozy.cz/clanky/ceska-posta-rusi-

plany-na-nakup-elektromobilu-misto-toho-poridi-

elektrokola 

NA RAKOVINU PĽÚC ZOMIERAJÚ AJ 

ĽUDIA, KTORÍ NEFAJČIA,ALE ŽIJÚ V 

ZNEČISTENOM PROSTREDÍ 

 

Na túto skutočnosť upozorňujú britské 

charitatívne organizácie bojujúce proti 

rakovine, uviedol britský Guardian. A 

vyzývajú všeobecných lekárov, aby zachránili 

životy tým, že rozpoznajú príznaky jednej z 

najsmrteľnejších foriem choroby v Británii – 

rakoviny pľúc u nefajčiarov.  

Spoločnosti Macmillan Cancer Support a 

Cancer Research UK patria medzi skupiny 

podporujúce túto novú kampaň, ktorá sa 

začína tento týždeň a ktorej cieľom je 

podnietiť rodinných lekárov, aby potenciálne 

uvažovali o rakovine pľúc a pomohli ju 

diagnostikovať aj u ľudí, ktorí nikdy nefajčili. 

V skutočnosti každý šiesty človek zomierajúci 

na rakovinu pľúc nie je fajčiar. Samozrejme, 

môže mať na to vplyv aj pasívne fajčenie, 

napr. v rodine, ale aj celkové znečistené 

ovzdušie. 

Toto ochorenie úzko súvisí s fajčením, ale 

ročne na neho zomrie okolo 6 000 nefajčiarov, 

čo je viac ako 5 50 úmrtí na rakovinu krčka 

maternice, 4 500 na leukémiu a 4 200 na 

rakovinu vaječníkov. 

Je ôsmym najväčším britským zabijakom a 

siedmou najčastejšou príčinou úmrtí na 

rakovinu na celom svete. 

Súvis výskytu rakoviny v znečistenom 

prostredí pre ľudí, ktorí nikdy nefajčili, sa 

dáva práve do súvisu s čistejším ovzduším, 

kde patria aj snahy o podporu ekologických 

druhov dopravy ako je aj cyklodoprava. 

Ktohovie, či sa robí takýto výskum aj na 

Slovensku a akoby dopadol.. 

 

 

https://www.theguardian.com/society/2021/may/02/gps-urged-to-be-more-alert-in-diagnosing-lung-cancer-in-non-smokers
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Trojročnú “cestnú diétu” podstupuje mesto 

Rotterdam, ktoré zlepšuje podmienky pre 

cyklistov a chodcov.  

 

Trošku chce schudnúť od automobilov. Stáť ho 

to bude 58 mil.Euro, ale výsledok stojí za to. 

Na obrázku je časť bulváru Coolsingel, kde sa 

nachádza aj 4,5 metrová cyklocestička. 

 

 

 

 

 

 

 

ROTTERDAM SA DAL NA CESTNÚ DIÉTU 

 



19 
 

Prepojenie Vážskej cyklotrasy medzi Nezbudskou Lúčkou  a Lipovcom 
sa komplikuje. 

 
Ako môže aj malá obec zastaviť plány na strategickú Vážsku cyklotrasu, ukázalo posledné hlasovanie 

obecného zastupiteľstva, kde  z 5 poslancov-2 boli za, 1 proti a dvaja sa zdržali... 

 

 

 

Plán Vážskej cyklotrasy 

 
 

Už rok predtým sa petíciou proti výstavbe postavilo pár chatárov z osady Jánošíkovo, na ktoré 

odpovedali dve petície za dostavbu cyklotrás. Stanovisko má k stavbe aj samotný Žilinský samosprávny 

kraj. Ako uviedol portál  ZILINAK.SK: „Obec, hoci predtým v rámci prerokovania územnoplánovacej 

dokumentácie regiónu a procesu EIA nemala s cyklotrasou takmer žiadne problémy, pri stanovisku 

v rámci DUR začala vznášať mnohé nové námietky a podmienky. Žilinský samosprávny kraj sa ich aj 

napriek tomu snažil postupne riešiť, pričom si treba uvedomiť, že každá zmena si vyžiadala aj zmenu 

projektovej dokumentácie a zmeny projektu s náročnejším riešením navyšujú aj rozpočet na budúcu 

stavbu. Takisto ešte treba poznamenať, že cyklotrasa v intraviláne obce Nezbudská Lúčka nezasahuje 

do žiadnych pozemkov súkromných vlastníkov, okrem Lesného a pozemkového spoločenstva 

Nezbudská Lúčka,“ uviedol v stanovisku k prípadu Juraj Hlatký, expert na cyklodopravu Žilinskej župy.  
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+ 

 
Nový úsek cyklocestičky s červeným asfaltom na Odborárskej ulici v Bratislave. 

Zdroj: Bicykluj Bratislava 

- 

 
Mladého slovenského reprezentanta v cyklistike Babiča zrazilo auto a zomrel 

Zdroj: Polícia SR a SME.sk 
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Číslo 5  Rok 2021  Ročník XII  Web: www.mulica.sk/cyklisticka_doprava   ISSN 1338-0486 

Správy, ktoré nemajú uvedený zdroj sú preberané z portálu www.cyklodoprava.sk  

Informácie preberané z iných zdrojov, alebo publikované jednotlivcami nemusia odrážať názor 

redakcie. Časopis sa distribuuje bezodplatne. Neprešlo jazykovou úpravou. Uzávierka čísla 10. 

V mesiaci. 

Obrázok na titulke: I. Janček 

                              Skupina Slovensko na bicykli, stránka Cyklodoprava.sk 

           # cyklodoprava 

 

Je to neziskový projekt OZ MULICA. Vychádza mesačne. 

 

Vydavateľ: 

OZ MULICA 

Bláhova 449/21 

01004 Žilina 

Email: info@mulica.sk 

 

 

Zdroj: ECF 

 

 

http://www.mulica.sk/cyklisticka_doprava%20%20%20ISSN%201338-0486
http://www.mulica.sk/cyklisticka_doprava%20%20%20ISSN%201338-0486
http://www.cyklodoprava.sk/
mailto:info@mulica.sk


22 
 

  

Metriky úspechu- ukážka zmeny uličného priestoru z Nového Zélandu 


