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Ako plánovať mestá pre nákladné bicykle,
brožúrka na stiahnutie, str. 30

Hlavné železničné koridory, na ktorých je možné cestovať s bicyklom
Zdroj: ECF.com

Pedál.
Viezli sme sa spolu v rámci kampane Do
práce na bicykli a veríme, že sa stále viesť
na bicykli budeme. Kedy keď nie teraz.
Treba si užívať leto, lebo nezaočkovaných
je dosť a vonku čaká delta s treťou
vlnou . Či už budete na Slovensku alebo
zahraničí, prajeme vám príjemné leto!
Užívajte leto a bicyklujte!

Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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NOVÁ CYKLOTRASA MEDZI LOPUŠNOU
DOLINOU A LUČIVNOU

MEDZI RAJCOM A ŠUJOU OTVORILI
CYKLOTRASU

Cyklisti môžu od nedele 6. júna využívať nový
cyklochodník medzi Lopušnou dolinou a Lučivnou.
Pripája sa na asfaltovú cestu v Lučivnej, ktorá vedie zo
Svitu
do
Lopušnej
doliny.

Aj keď samotná cyklotrasa je dosť krátka do 0,5 km
je to jeden z viacerých plánovaných úsekov, ktoré
by pomohli rozvíjať cyklodopravu a cykloturistiku
v Rajeckej doline.

Nová trasa je dlhá 1540 metrov a široká tri metre. Keďže
vedie cez potok Lopušná, bolo podľa hovorkyne
spoločnosti Eurovia SK Simony Tančákovej potrebné
vybudovať aj oceľovú lávku v šírke tri a pol metra,
zabezpečenú
bezpečnostným
zábradlím.

Vybudovaním cyklochodníka medzi Mestom Rajec
a obcou Šuja sa podarilo odkloniť cyklistov a peších
účastníkov cestnej premávky z cesty I. triedy I/64
Žilina – Komárno, kde v minulosti došlo k viacerým
dopravným kolíziám, na samostatný cyklochodník.

Súčasťou stavby sú tri prejazdy pre poľnohospodárske
vozidlá na obhospodarovanie pozemkov. Prejazdu
ostatných vozidiel po cyklistickom chodníku zabraňujú
mechanické zábrany. Na konci chodníka je rozptylová
plocha
s
lavičkami
pre
cyklistov.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnila štátna
tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR
JUDr. Katarína Bruncková, národný
cyklokoordinátor Ing. Peter Klučka, predsedníčka
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová,
predseda Slovenského cykloklubu Michal Hlatký a
mnoho ďalších hostí ako napr. Juraj Sagan.

"Pri záverečných prácach boli uskutočnené terénne
úpravy, vyznačené dopravné značenie a na konci
chodníka umiestnené lavičky. Nová cyklotrasa zvýši
komfort a bezpečnosť cyklistov, pretože odkloní
cyklodopravu od cestnej premávky. Zároveň poskytne
rozšírenie možností rekreačného a športového vyžitia v
nadchádzajúcej cyklistickej sezóne," doplnila Tančáková.

Cyklotrasu otvorili primátor mesta Rajec M. Lipka
a županka Žilinskej Župy Erika Jurinová.

Výstavbu cyklochodníka vrátane lávky cez potok
Lopušná realizovala spomenutá spoločnosť. Práce trvali
od októbra 2020 do mája tohto roka a celkový objem
zákazky bol 239.832 EUR vrátane DPH.
Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/lopusnu-dolinu-alucivnu-spoji-nov/553923-clanok.html
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V HOLANDSKU VYVINULI TECHNOLÓGIU NA ZISTENIE OBSADENOSTI GARÁŽI PRE BICYKLE

Súčasný dopyt po bicyklovaní v Holandsku
umožňuje budovanie vysokokapacitných
garáži pre bicykle. Či už je to Utrecht,
Amsterdam, Rotterdam a pod. Cestujúci,
ktorí kombinujú vlak a bicykel si môžu
zaparkovať bicykel do takejto veľkogaráže.

Problémy robí najmä hľadanie voľného
miesta, preto pre cestujúcich vyvinuli
aplikáciu, ktorá sleduje voľné miesta, ale aj
tzv. opustené bicykle, ktoré sú zaparkované
dlhší čas bez toho, aby si po ne niekto
prišiel a taktiež umožňuje rýchlejšie
nájdenie bicykla v takejto spleti bicyklov.
Zdroj:
https://dutchcycling.nl/en/news/blog/velov
iew-a-solution-for-every-bike-parkingchallenge
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ŠTOKHOLM ZLEPŠUJE PODMIENKY PRE CYKLISTOV

Kto už bol v Štokholme vie, že cyklisti sú tu
skutočne prítomní vo veľkých intenzitách.
Radnica sa preto neuspokojuje iba so
súčasným stavom, ale chce neustále zlepšovať
podmienky pre cyklistov. Medzi rokmi 2012
a 2018 investovala vyše 98 mil. Euro na
podporu cyklodopravy.
Zaujímavým trendom posledných rokov je
rozširovanie cyklocestičiek aj na úkor
automobilovej dopravy ako aj obojsmernej
cyklodopravy. V niektorých miestach totižto
dochádzalo k nepríjemným nehodám aj medzi
samotnými cyklistami. Preto sa rozhodli
preferovať hlavné smery cyklistov a umožniť
im dostatočné šírkové možnosti.
Už v minulosti upravili napríklad
cyklocestičku, ktorú rozšírili na úkor jedného
pruhu pre automobily.
Medzi zaujímavé projekty patrí napríklad
rozširovanie nábrežnej cyklotrasy popri kanáli
Riddarholm, ktorú v súčasnosti využíva
priemerne 15 tisíc cyklistov denne.
Podobne je to aj vytvorenie či už spoločných
úsekov pre cyklistov a chodcov ako aj mostov
a tunelov. Podobne v meste implementujú
tzv. ochranné pruhy pre cyklistov.
Zdroj: vaxer.stockholm
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ŠVAJČIARSKA KAMPAŇ DO PRÁCE NA BICYKLI TENTO ROK TRHALA REKORDY
Krajina hôr, syra a presnosti sa už 16 krát zapojila do kampane Do práce na bicykli. Po roku
poznačenom obmedzeniami a blokádami sa kampaň Bike to Work 2021, ktorú spustil člen ECF Pro Velo
Švajčiarsko, skvele rozbehla. Národná kampaň sa koná každé leto od roku 2006 a každoročne sa počet
účastníkov neustále zvyšuje. Tento rok bolo dokonca o 12 tisíc účastníkov viac ako minule.
V roku 2021 sa do kampane, ktorá prebiehala v máji a júni, zapojilo viac ako 60 255 pracovníkov z 1250
spoločností vo Švajčiarsku, ktorí najazdili viac ako 15 miliónov kilometrov, čím sa ušetrilo 2247 ton
CO2 . Tohtoročný program Bike to Work tento rok zaviedol pravidlo domácej kancelárie, aby sa mohli
zapojiť všetci, a mohli sa tak zúčastniť aj domáci pracovníci.
Ľudia, ktorí jazdia na bicykli do svojej kancelárie, to robia preto, aby sa vyhli ťažkostiam s parkovaním v
meste a zároveň fyzicky cvičili ako súčasť zdravšieho životného štýlu. Iní jazdia na bicykli, pretože im
záleží na životnom prostredí. Počet ľudí dochádzajúcich za bicyklom stúpol na neuveriteľné čísla,
pretože ulice švajčiarskych miest boli plné ľudí, ktorí jazdili na bicykloch. A tu máme výsledky v grafoch

Zdroj: Pro Velo

Najbližšie Bike to Work sa uskutoční v máji a júni 2022. Tento september však Pro Velo Švajčiarsko
spustí aj kampaň Cyclomania-Challenge, v ktorej môžu účastníci získať body a ceny častejším jazdením
na bicykli v rámci podpory mestského každodenného bicyklovania.
Zdroj: ECF.com
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TRNAVA OSADILA SEGREGAČNÉ PRVKY CHRÁNIACE CYKLISTOV OD AUTOMOBILOV

Zaujímavú úpravu ulice, kde sa jednak zrušil parkovací pruh pre automobily a nahradil
cyklopruhom, realizovali v Trnave. Okrem toho osadili aj zábrany, ktoré fyzicky segregujú
motorové vozidlá od cyklistov. Akurát počas inštalácie týchto prvkov sme sa boli pozrieť v
Trnave.

Pôvodná organizácia dopravy na ul. Študentská v Trnave, zdroj: Google Street View
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Cyklopruhy sú oddelené dobre, jediný menší problém robí zatáčanie vozidiel MHD, kde to
chce trošku cviku. Okrem toho sme mohli vidieť aj ochranné pruhy pre cyklistov ako aj
umožnenie prejazdu cyklistom v jednosmerkách.
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AK CHCÚ AUTÁ NA KRIŽOVATKE PREJSŤ CEZ SVETELNÚ KRIŽOVATKU, MUSIA
POČKAŤ KÝM PREJDÚ CYKLISTI

Úplne preklopená logika, ktorú poznáme zo slovenských, ale aj väčšiny svetových miest sa
uplatňuje v meste Delft na svetelne riadených križovatkách. Kým tradičné križovatky sú
nastavené na motorové vozidlá a zelenú dávajú chodcom, prípadne cyklistom iba občas
počas signálneho cyklu, táto križovatka je iná. Cyklisti majú stále zelenú, a autá, ktoré križujú
cestičku pre cyklistov musia čakať, kým križovatka pridelí červenú cyklistom a umožní autu
prejsť na zelenú. Ale to iba na krátku chvíľu, potom zase dostanú zelenú cyklisti.
Je to jeden z príkladov, ktorý sa uvádza v zaujímavej knihe: Curbing Traffic: The Human Case
for Fewer Cars in Our Lives.
Aj keď niekoľko ďalších križovatiek v Delfte má podobné riešenie, je ešte bežnejšie, že ulice
nemajú vôbec žiadne svetelné riadenie. “V zásade odstraňujú akýkoľvek typ signalizácie
alebo priority a spoliehajú sa iba na dôveru a signály rúk a sociálne podnety a spoluprácu,
aby sa ľudia dostali cez križovatky,” hovorí spoluautor knihy Bruntlett. Čiastočne je to možné,
pretože veľa ľudí cestuje na bicykloch alebo pešo – zhruba polovica obyvateľov Delftu sa
pohybuje na bicykli, oproti iba 20% autom. Ľudia jazdiaci v „bubline“ auta, majú tendenciu
pohybovať sa na autopilote, menej si uvedomujú svoje okolie. Naopak, keď sú ľudia na
bicykloch, prirodzene si viac uvedomujú ostatných okolo seba, čo uľahčuje nadviazanie
očného kontaktu a navigáciu v preplnených priestoroch bez semaforov. Úplné odstránenie
dopravných signálov znamená, že vodiči sú nútení pohybovať sa opatrnejšie. Pomáha tomu
aj fyzický dizajn ulice. Mnoho ciest je úzkych, čo uľahčuje prechod cyklistom a chodcom.
Predĺženia obrubníka sa na križovatkách znamená, že vodiči musia spomaliť, aby odbočili, a
zreteľne vidia každého, kto im stojí v ceste.
zdroj: https://www.fastcompany.com/90650405/at-this-intersection-drivers-have-to-askthe-bikes-to-stop
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ŠPANIELSKO ZAVÁDZA NA VÄČŠINE
CIEST 30 KM/H

UTRECHT OTVORIL PRVÚ DÚHOVÚ
CYKLOTRASU

Zaujímavú aktivitu na podporu tolerancie
LGBT komunity urobilo mesto Utrecht. Na
úseku dlhom 570 metrov vytvorilo na svete
prvú dúhovú cyklocestičku. Dúhové farby by
mali byť na cyklotrase iba počas mesiaca jún,
ktorý je venovaný práve tejto problematike.
Aj keď na to môžeme mať každý svoj názor, je
to zaujímavý spôsob ako použiť cyklotrasy na
podporu rôznorodosti a inakosti.

Minulý rok schválil Holandský parlament
plošné zavedenie 30 km/h a tento rok sa
pridalo aj Španielsko. Zmena sa dotkne
približne 60-70 % ciest.
Aplikuje sa na každú cestu s jedným pruhom
v každom smere. Navyše, ak je na ceste
chodník v rovnakej úrovni s vozovkou,
rýchlosť sa znižuje na 20 km/h.
K zmene prispel aj fakt, že v roku 2019 sa
prvýkrát počet zraniteľných účastníkov
dopravných nehôd prevýšil tých v
automobiloch.
zdroj:https://english.elpais.com/spanish_new
s/2021-05-11/in-bid-to-reduce-road-deathsspain-rolls-out-30kmh-speed-limit-on-mosturban-streets.html

No u nás by asi toľko farieb neprešlo:-)
Úsek prechádza univerzitným kempusom ako
miestom pre podporu diverzifikácie a inklúzie.
Aj keď ide o dočasné riešenie, čo sa týka
podfarbenia, asi sú všetci spokojní:-)
zdroj:
https://bicycledutch.wordpress.com/2021/06
/16/the-worlds-longest-rainbow-cycle-path/
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Senec osadil smetné koše pre cyklistov

Prvé koše pre cyklistov sa osadili v meste
Senec. Konečne niekto myslí aj takto na
cyklistov. Veríme, že budú narastať aj
úseky s cyklotrasami.
Zdroj: Facebook Juraj Gubáni
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Rozhovor s pani poslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou
o téme zlepšovanie podmienok pre cyklistov.
Nie je úplne bežné, že sa aj politici (až na malé výnimky) zasadzujú o podporu
cyklodopravy, preto nás potešila aktivita poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej, s ktorou
sme urobili rozhovor.

Spolu s inými ste iniciovali petíciu za zlepšenie bezpečnosti pre chodov a
cyklistov. Čo bol teda posledný impulz? Bola to smrteľná nehoda cyklistu
Babiča?
Keď som sa o tragickej nehode Andreja Babiča dozvedela, povedala som si, „A
dosť“. Áno, bola to posledná kvapka. Veľmi ma to zasiahlo. Petícia stále
prebieha. S chlapcami z Cyklokoalície a so signatármi Petície pripravujeme aj
edukačné video pre cyklistov, sprievodnú akciu naprieč Slovenskom a v krátkej
dobe by sme sa mali stretnúť aj s ministrom dopravy. Verím, že veci sa konečne
pohnú.
Toto nie je vaša prvá iniciatíva, už v roku 2019 ste sa dokonca obrátila na EK s
otázkou/požiadavkou, aby členským štátom odporučila ako znížiť, alebo
zmierniť nehodovosť cyklistov. Ako to dopadlo a aký bol výsledok?
Bezpečné obiehanie som riešila ešte ako poslankyňa v NR SR. Keď som do EP
nastúpila, kontaktovala ma európska cyklokoalícia, s ktorou sme potom mali
15

niekoľko rokovaní a diskusií ako ešte viac zvýšiť bezpečnosť na cestách v rámci
Európskej únie. Ako cyklistka zažívam na cestách rôzne situácie, žiaľ na
Slovensku najmä tie negatívne.
Na EK som sa obrátila s viacerými dotazmi. Okrem zvýšenia bezpečnosti ma
zaujímalo aj, či EK zabezpečí vypracovanie nezáväzných odporúčaní pre členské
štáty, ako znížiť počet dopravných nehôd cyklistov, vrátane odporučenia
konkrétnej hodnoty minimálnej vzdialenosti na ich obchádzanie motorovým
vozidlom. Ono to ale nemá ako dopadnúť. Odpovede z EK sú väčšinou popisné
a faktické, v zmysle existujúcich smerníc a nariadení. Tak tomu bolo aj v tomto
prípade, - aktivít je veľa, revízie nariadení, existujúcich smerníc, legislatívne
iniciatívy ako „Európa v pohybe“, pravidelné rokovania o vývoji v oblasti
cyklistiky. Avšak o minimálnej vzdialenosti na obchádzanie cyklistov sa v rámci
tejto skupiny neuskutočnila žiadna diskusia. Je čas to napraviť 😊 Stále je to ale
o politike daného štátu, o jeho plnení záväzkov a o prijatí návrhov a nápadov
od iných členských štátov.
Vieme, že aj vy sama rada bicyklujete, či už v meste alebo športovo. Aký je
váš názor na súčasné pravidlá cestnej premávky a ako vnímate vodičov vo
vzťahu k cyklistom?
Zakotvenie pevnej vzdialenosti 1,5 m pri obiehaní cyklistu vozidla v zákone
jednoznačne chýba.
Ako som spomínala na Slovensku mám veľa negatívnych skúseností. Obiehanie
vo vysokej rýchlosti, špliechanie vodou z ostrekovačov, trúbenie, vytlačenie aj
vulgárne nadávanie. Ale aby to nebolo pochopené zle. Toto spolužitie na
cestách je o všetkých účastníkoch, nielen o vodičoch. V každom prípade, vozidlo
je silnejším článkom a tak na to treba aj nazerať. Na cestách sa dá naozaj
fungovať aj inak. Je to len o tolerancii, že sú na ceste aj cyklisti.
Cyklodoprava je aj efektívnym opatrením ako znižovať emisie uhlíka a
prispievať k riešeniu klimatických zmien. Zmenilo sa podľa vášho pohľadu
niečo aj na Slovensku, či už z pohľadu verejnosti alebo štátu, alebo je to stále
také, že sa naoko snažíme splniť požiadavky Európskej únie, ale
implementácia pokrivkáva? Čoby podľa vás pomohlo lepšie naštartovať tento
proces?
Nárast významu otázky zmeny klímy a hrozieb jej dopadov a trvalých zmien na
život, sa stáva už aj slovenskou prioritou. Je zjavné, že zmena myslenia a
zaužívaných spôsoboch výroby, spotreby a nášho správania ako nevyhnutných
predpokladoch na znižovanie emisií CO2 sa postupne stáva realitou aj na
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Slovensku. V tejto súvislosti je pre Slovensko veľmi vítanou skutočnosťou, že je
v prostredí EÚ, ktorá chce byť celosvetovým lídrom v tejto oblasti a stanovuje
ciele znižovania emisií dlhodobým predstihom (na 10 a viac rokov). Napriek
tomu, sú zistenia vedcov ohľadne pokračujúcej zmeny klímy neúprosné a je
preto nevyhnutné spraviť viac . Práve dnes EK prijíma legislatívny balíček
právnych predpisov tzv. FIT FOR 55, ktorý stanovuje cieľ zníženia emisií CO2 o
55% do roku 2030, za účelom dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Po
prerokúvaní a schválení tohto balíčka právnych predpisov, bude záväzný aj pre
Slovensko, ktoré bude prinútené uskutočňovať štrukturálne zmeny vo výrobe
energií, priemysle, doprave či poľnohospodárstve. Na tieto zmeny však bude
mať k dispozícií prostriedky z EÚ fondov.

Pôsobíte aj v zahraničí? Je niečo , čo by mohlo byť inšpiráciou aj pre slovenské
mestá z hľadiska zlepšovania podmienok pre cyklistov?
Je to aj o celkovom nastavení a kultúre národa. V zahraničí sa nestretnete
s tým, že by vôbec niekto zapochyboval, či cyklista patrí na cestu alebo nie. Mali
by sme byť viac tolerantní. Samozrejme, že tolerancia musí byť vzájomná.
Cyklisti a chodci sú slabším článkom cestnej premávky a povinnosťou
silnejšieho je slabšieho chrániť. Tak by to predsa malo byť v každej situácii, na
Slovensku na to akosi zabúdame. Cyklisti a chodci sa musia cítiť bezpečne. To
považujem za prvú a najdôležitejšiu podmienku. Kvalitné cesty a cyklotrasy,
spojenia obcí s mestami, aby sme mohli za prácou dochádzať aj na bicykli, veľmi
pomôžu k zníženiu počtu vozidiel na cestách, tým aj nehodovosti a v konečnom
dôsledku aj k nižšiemu znečisťovaniu ovzdušia. „Dostať“ ľudí na bicykel, teda
k športu by malo byť prioritou každej vlády. Chceme predsa zdravých
a šťastných ľudí.
Ktoré zahraničné mesto by ste dali za vzor Slovensku?
Vzorom by nám malo byť každé európske mesto, kde vodiči áut spolu
s cyklistami a chodcami existujú v harmónii. Vtedy to môže všetko fungovať.
Momentálne najviac bicyklujem v Bruseli a je fascinujúce koľko bicyklov tu
stretnete. Tu sa nemusí báť ísť na cestu rodič a za ním dve deti, ktoré
odprevádza do školy. Cítia sa bezpečne. Vodiči tu jazdia 30km/hod.
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Máte nejaký obľúbený región na Slovensku alebo v zahraničí, kde rada
bicyklujete?
Veľmi rada bicyklujem v okolí Banskej Štiavnice.
Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Marián Gogola
Kto je Lucia Ďuriš Nicholsonová?

Foto: archív LDN

Od júla 2019 poslankyňa Európskeho parlamentu
Členka frakcie Renew Europe
Vydatá, 3 deti
Športovkyňa srdcom aj dušou
Intenzívne sa venujem cestnej cyklistike.
Venovala som sa aj behu, v minulosti som zabehla niekoľko maratónov
a bežeckých podujatí.
Spolu s manželom máme prebicyklované Slovensko, ale aj zahraničie (Taliansko,
Malorka). Samozrejme v Bruseli využívam aj mestský bicykel. Je to praktické,
bezpečné a napokon aj ekologické.
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MIMOCHODOM
SAMOTNÚ
PETÍCIU
MÔŽETE EŠTE STÁLE PODPÍSAŤ NA
NASLEDOVNOM LINKU. DOTERAZ JU
PODPORILO VYŠE 25 TISÍC SIGNATÁROV.

LINK: https://tinyurl.com/wcsx7f6f
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VÝSLEDKY KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLI 2021

15.7 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli
2021.
V kategórii víťazná samospráva sa umiestnili z 91 miest a obcí na prvých 3
priečkach tieto mestá:

1.
2.
3.

Martin,
Liptovský Mikuláš,
Dolný Kubín.

V kategórii zamestnávatelia to boli:

1. Slovenské elektrárne
2. Ministerstvo vnútra SR
3. Jesseniova lekárska fakulta UK
v Martine
Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 1271 zamestnávateľov.

Všetkým srdečne gratulujeme!
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TRI SLOVENSKÉ MESTÁ ZÍSKALI JEDINEČNÉ STOJISKÁ PRE BICYKLE!

Do súťaže o tri cyklostojiská sa napokon zapojilo 27 samospráv, ktoré splnili
základnú podmienku zaradenia do žrebovania – zaregistrovalo sa v nich viac
ako 100 súťažiacich. Zaujalo mesto Trebišov, ktorému uniklo miesto v osudí o
jedného jediného súťažiaceho – do kampane sa zapojilo 99 jeho obyvateľov.
Nielen cyklostojiská, ale aj ich kompletnú inštaláciu na miesto, ktoré si vyberú
samosprávy, zafinancuje Slovenská sporiteľňa, hlavný partner kampane Do
práce na bicykli.
Veríme, že vyžrebované samosprávy nové cyklostojiská využijú čo
najefektívnejšie. “Bude na vybranom mieste o odkladanie bicyklov záujem?
Máme tam vybudovať trvalé pevné cyklostojisko?”. Mobilné cyklostojiská
môžu dať odpoveď na otázky, ktorých riešenie je “orieškom” pre nejednu
samosprávu.
Víťazmi cyklostojísk v 8. ročníku kampane Do práce na bicykli sú:
SENEC
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Zdroj: dopracenabicykli.eu
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BIKESHARING OD ANTIKU SA ROZŠIRUJE DO VIACERÝCH SLOVENSKÝCH MIEST
A OBCÍ

Slovenská spoločnosť Antik rozšírila svoju sieť BIKESHARINGU do viacerých
slovenských miest a dokonca obcí. V súčasnosti ich môžete využívať v týchto
mestách a obciach.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Košice
Trebišov
Moldava nad Bodvou
Poprad - Svit - Spišská Teplica
Bratislava
Veľký Šariš
Kysucké Nové Mesto
Krásno nad Kysucou
Svidník
Humenné
Snina
Prešov

V niektorých lokalitách je to síce len obmedzené na vybrané lokality, ale určite
zaujímavý prístup.
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Workshop o rozvoji cyklodopravy v mestách a obciach

Dňa 12.júla sa v Bratislave konal workshop pre
samosprávy a odborníkov so zameraním ako
zlepšovať podmienky pre cyklodopravu.
Workshop organizovalo OZ Cyklokoalícia
v rámci projektu CYCLEURBAN+.

Foto: Facebook Cyklokoalícia
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Verejné cyklodielne na Slovensku - Kde si
opraviť bicykel?
Každého hneď napadne však doma si ho môžeš opraviť. Ale väčšina z nás si bicykel chodí
opravovať buď do servisu, alebo to prenechá kamarátom a odborníkom. V niektorých
slovenských mestách je však možné si bicykle opraviť v tzv. verejných cyklodielniach. Tie
majú už dlhoročnú tradíciu na celom svete. Ich podstata je, aby ste pod vedením skúseného
odborníka -tútora boli schopní urobiť si menšie opravy alebo servis na bicykli. Okrem toho
mnohé fungujú ako neformálne alebo formálne kluby, kde sa okrem servisovania bicyklov,
ich požičania, môžete stretávať a zúčastniť sa aj iných aktivít než tých cyklistických ako napr.
debaty, workshopy a pod.

Ilustračná fotka z Bikekitchen Adelainde

Kde teda na Slovensku sú?
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Cyklokuchyňa Bratislava

Už dlhoročne známa bratislavská lokalita, najmä
cyklopriaznivcom, kde sa konajú rôzne akcie, koncerty apod.

Viac: https://cyklokuchyna.criticalmass.sk

Cyklodielňa BANM

V Bratislave Novom Meste majú aj ďalšiu komunitnú
cyklodielňu.
https://www.cyklodielna.sk/kontakt/
26

Pumpáreň Nitra
Verejná cyklodielňa, kde bicyklom dávajú druhú šancu je
v prevádzke HidePumpa a OZ Rozbicyklujme Nitru

Kontakt: hidepumpa@gmail.com

Cyklodielňa Recykel Žilina

Žilinská cyklodielňa, ktorú prevádzkuje OZ MULICA
a spolunažíva s kultúrnym centrom Stanica, kde konajú
zaujímavé kultúrne akcie so zameraním na ekológiu
a udržateľnosť ako aj cirkulárnu ekonomiku. Organizuje
workshopy, cykloblšáky a pod.

27

https://www.mulica.sk/index.php/recykel/

Ak sme na niekoho zabudli, dajte nám vedieť a
ospravedlňujeme sa
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Prešovský samosprávny

Slovenský cykloklub vydal

kraj počíta aj s novými

ďalšie číslo Cykloturistických

stanicami Bike and Ride

noviniek

Na ostatnom zasadnutí krajského
parlamentu Prešovského samosprávneho
kraja sa schválil nový strategický dokument
Plán dopravnej obslužnosti PSK.
Aj keď z hľadiska charakteru sa týka hlavne
verejnej osobnej dopravy, myslí aj na
cyklistov.

V rámci udržateľnej dopravy počíta
s rozšírením ponuky spojov verejnej
dopravy, postupnej integrácie s verejnou
osobnou dopravou.

Pre cyklistov vytvára podmienky pre
kombinované používanie verejnej dopravy
a bicykla, a to plánovaním vybudovania
zariadení Park and Ride a Bike and Ride na
vybraných staniciach a prestupových uzloch
v Prešovskom kraji ako aj nadväznosťou na
okolité kraje, najmä Košický.

Samotné číslo si môžete prečítať a stiahnuť tu:
https://www.cykloklub.sk/includes/propagacne/Cyklotu
risticke_novinky_2021-01.pdf
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4 Kilometrový úsek medzi

Nová cyklotrasa sa plánuje v

obcami Harichovce a Iliašovce

Partizánskom

Obce Harichovce a Iliašovce v okrese Spišská Nová
Ves spája nový, štvorkilometrový cyklochodník.
Oficiálne ho tam otvorili v sobotu a zároveň otvorili
dvojkilometrový úsek z Harichoviec do Spišskej
Novej Vsi. Výstavbu financovala obec Harichovce
z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP), ktorého sprostredkovateľským
orgánom je Košický samosprávny kraj (KSK).
"V počte kilometrov cyklotrás je náš kraj stále
na pomyselnom konci spomedzi ostatných
samosprávnych krajov. Aktuálne ich máme
1882 kilometrov, väčšina z nich vedie mimo
zastaveného územia obcí a miest. Teší nás, že sme
pomohli k výstavbe cyklotrasy, ktorá prepojí
Harichovce a Iliašovce s okresným mestom. Spiš je
naozaj výnimočný v tom, že je tu Slovenský raj a je to
naozaj magnet pre turistov, čiže naozaj potenciál je
tu obrovský, a preto KSK bude pokračovať naďalej v
takýchto projektoch," uviedol pre TASR predseda
KSK Rastislav Trnka.

Cyklotrasa v dĺžke 4,62 kilometra spojí Partizánske a
jeho mestskú časť Šimonovany, mala by byť
spoločným chodníkom pre cyklistov i chodcov a
úplne oddelená od motorovej dopravy.
Náklady na výstavbu chodníka odhadla krajská
samospráva na 889.174,75 eura bez DPH, lehotu na
predkladanie ponúk určila do 7. júla. Kritériami na
výber víťaza verejnej súťaže budú cena a lehota
výstavby.

Cyklotrasa, ktorá vedie z Harichoviec, je obojsmerná
a skladá sa z dvoch úsekov. Prvý prepája Harichovce
a Iliašovce, druhý Harichovce s priemyselnou časťou
Spišskej Novej Vsi.

Výstavbu cyklochodníka chce TSK financovať z
Integrovaného regionálneho operačného
programu. Celkové oprávnené výdavky 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.

"Vďaka tomuto projektu sa rozšírili možnosti
trávenia voľného času nielen našich obyvateľov, ale i
širokého okolia. Dokonca sú už na obzore aj prvé
'lastovičky' v oblasti podnikania, naši občania, ktorí
chcú popri ceste robiť bufety s občerstvením
a podobne. Je to zatiaľ v rovine úvah," priblížil
starosta obce Harichovce Ľubomír Belej s tým, že
v budúcnosti by chceli oba úseky spojiť.

Cyklistický chodník má spájať významné pamiatky
niekdajšieho obuvníckeho mesta a viesť má popri
korune hrádze rieky Nitra.
Samospráva Partizánskeho mala investíciu pôvodne
realizovať v rámci cezhraničného projektu, Valašské
Meziříčí však pre finančnú náročnosť svojho zámeru
od realizácie ustúpilo. Mesto sa neskôr dohodlo s
krajskou samosprávou, že projekt zabezpečí TSK.

Náklady na výstavbu novej cyklotrasy predstavovali
viac ako 1,5 milióna eur. Obec sa
na spolufinancovaní podieľala sumou viac ako
80.000 eur. Cyklotrasa by sa v budúcnosti podľa
starostky obce Iliašovce Anny Frankovičovej mohla
rozšíriť z Iliašoviec cez letohrádok Sans Souci,
nazývaný aj ako 'tisícročná kaplnka'.
Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/vharichovciach-otvorili-dva-useky-cykl/547540clanok.html

Zdroj: TASR
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Ako vybudovať priateľské mesto k nákladným
bicyklom?

Tovar, ktorý sa môže prepravovať v rámci mesta ekologicky a nie vždy iba
nákladným automobilom. A ako alternatívu použiť napríklad nákladný bicykel,
tzv. cargo bicykel. Aj o tom je príručka cyklologistickej federácie, ktorá vydala
práve pre mestá brožúrku s odporúčaniami, ako vytvoriť podmienky aj pre
nákladné bicykle.
31

Vo veľmi jednoduchom prevedení dáva rady, na čo by sa nemalo pri plánovaní
zabudnúť, či už šírka cyklopruhov, alebo parkovacie miesta, ktoré sú väčšie ako
miesta pre klasické bicykle.

Brožúrku si môžete stiahnuť tu.
http://cyclelogistics.eu/sites/default/files/downloads/The%20Cargo%20Bike%20Friendly%2
0City%20Guide%20Screen_0.pdf
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Nové cyklotrasy v Bratislave
V Bratislave pribudli nové úseky cykloinfraštruktúry. Je vidieť, že primátor smelo napĺňa
svoje plány urobiť Bratislavu viac cyklistickejšou. Jeden úsek nájdete na Páričkovej ulici.

Zdroj: Martin Selafar Michlik
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Druhý je 1,5 úsek je v Ružinove, kde vedie spoločný chodník pre cyklistov a peších, ktorého
povrch bol v dezolátnom stave. Teraz je už pekne opravený a slúži jednak cyklistom ako aj
chodcom.

Zdroj: Mesto Bratislava
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Podobnej aj na Bosákovej ulice, kde bol vytvorený obojsmerný pruh pre cyklistov.

Zdroj: Mesto Bratislava

35

Novú cyklocestičku urobili aj popri Odborárskej ulici. Úsek dlhý 700 metrov vytvára v oboch
smeroch vhodné podmienky pre cyklistov.

Zdroj: Mesto Bratislava
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Prehľad cyklobusov na Slovensku

Cez leto je ideálny čas vyskúšať aj nové lokality na bicykli a to aj bez použitia osobného
automobilu. Môžete využiť prevádzku cyklobusov vo viacerých krajoch.

Žilinský kraj.

Ponúka asi najviac lokalít na objavovanie bicyklom.
SAD Žilina ponúka tieto lokality:
•
•
•
•
•

Cyklobus na trase Žilina - Terchová
Cyklobus na trase Žilina - Nová Bystrica
Cyklobus na trase Žilina - Turčianske Teplice
Cyklobus na trase Oravice - Zverovka
Cyklobus na trase Liptovský Mikuláš - Važec

Viac na : sadza.sk/cyklobus
Rezervácia možná aj cez systém AMSbus.sk
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Druhým dopravcom je Arriva

V trnavskom kraji je to možnosť prepravy z Dunajskej Stredy do Gabčíkova a Čunova.

39

40

V Bansko Bystrickom kraji je možnosť využiť cyklobusy do okolia.
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Novinky priniesol Košický kraj, kde môžete cestovať do rôznych regiónov.
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V Trenčianskom kraji môžete využiť cyklobusy do dvoch lokalít.

1. Trenčín – Mníchova Lehota – Trenčianske Jastrabie – Dubodiel – Bánovce nad
Bebravou,
2. Trenčín – Dubnica nad Váhom – Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá –
Nitrianske Rudno.

Viac: https://visit.trencin.sk/cyklobusy/
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+
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave
sa zapojila s 54 tímami do Do práce na bicykli
Zdroj: Facebook Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave

-

Veď plánovať treba podľa noriem a nie podľa logiky -Trenčianska Teplá
Zdroj: Facebook
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Pozvánka
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Užívajte leto a bicyklujte!
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