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V Nemecku plánujú poskytnúť dotácie na kúpu nákladných bicyklov
pre domácnosti.
Zdroj: spiegel.de

Pedál.
Tak ako ste trávili leto na bicykli? Myslím, že
viacerí z nás využili chvíle voľna, aby spoznali na
bicykli viaceré zaujímavé zákutia na Slovensku
alebo v zahraničí. Prinášame preto opäť zaujímavé
novinky v oblasti cyklodopravy, či už na inšpiráciu
alebo informovanie. Veríme, že ste oddýchnutí do
práce a neprestanete bicyklovať. A parafrázujúc
očkovanie môžeme povedať, že bicykel je tá
najlepšia vakcína pre naše mestá!
Užívajte ešte kúsok leta a bicyklujte!

Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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CYKLOMOST MEDZI VYSOKOU PRI
MORAVE A MARCHEGGOM SA STAVIA

V PREŠOVE NOVÉ ÚSEKY CYKLOTRÁS.

Sieť cyklotrás v Prešove sa už čoskoro rozšíri o
nové úseky.
Celkovo pribudne 4,3 kilometra cyklistických
chodníkov, automatické sčítače a cyklostojany.
Nová cyklistická infraštruktúra v meste zahŕňa
štyri samostatné úseky.
Prvým budú cyklistické pruhy na Prostějovskej
ulici.
Druhým úsekom budú cyklistické pruhy na
Volgogradskej ulici. Ako tretí je zadefinovaná
cyklocestička na Levočskej ulici.

Momentálne budujú násyp na slovenskej strane,
pričom sa bude pokračovať osadeným konštrukcie
mosta. Budovanie mosta malo aj nútené prestávky
najmä z dôvodu zatopenia konštrukcie.

„Navrhované opatrenie prepojí cyklistické
pruhy na Sídlisku III s existujúcimi
cyklocestičkami na Levočskej v priestore za
križovatkou s ulicou Obrancov mieru a na ulici
Vlada Clementisa a Matice slovenskej,"
vysvetlil Tomek s tým, že posledným úsekom
budú ochranné pruhy pre cyklistov na ulici 17.
novembra a čiastočne aj na ulici Požiarnickej.

Mosta má byť dlhý 240 metro a široký 4 metre.
Prepájať má obec Vysokú na Morave, časť Nový
Svet s rakúskym Marcheggom.
Most by mali otvoriť budúci rok v marci.

„Objekt prepája existujúcu cyklocestičku
pozdĺž Torysy (EuroVelo 11) s cyklocestičkou
Mlynský náhon. Všetky prístupy z okolitých
ciest budú riešené bezbariérovo, bez
vyvýšených obrubníkov a všetky priechody pre
chodcov budú taktiež bezbariérové a budú
vyznačené varovnými a vodiacimi pásmi pre
nevidiacich," povedal Tomek.
Celkové oprávnené výdavky projektu boli
schválené vo výške 608 138,73 eura.
Z toho 577 731,79 eura získa mesto Prešov vo
forme nenávratného finančného príspevku
prostredníctvom programu IROP a zvyšok bude
financovaný z vlastných zdrojov mesta.
zdroj: presov.korzar.sme.sk

Foto: BSK,TV Markíza
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ZAPOJTE SA DO KAMPANE NA BICYKLI DO
OBCHODU

Ekologické a udržateľné zmýšlanie môžeme
podporiť aj takými aktivitami ako je
nakupovanie. Zapojte sa preto do kampane Na
bicykli do obchodu!

Registráciou v kampani majú súťažiaci
okrem už spomínaných benefitov
samotného bicyklovania aj možnosť
zabojovať o množstvo zaujímavých cien vo
viacerých súťažných kategóriách.
Uvedieme napríklad hlavnú cenu mestský
bicykel s košíkom na nákup, kolobežku,
hodnotné cyklistické komponenty, knižky
či poukážky na nákup. V neposlednom
rade však môžu profitovať aj priamo pri
nákupoch v registrovaných obchodoch
a službách, kde za každý svoj nákup
získajú rôzne výhody vo forme zliav či
darčekov k nákupu.

Každoročne v septembri sa koná národná
kampaň Na bicykli do obchodu, ktorá
poukazuje na potrebu zmeny myslenia pri
používaní individuálnej automobilovej
dopravy. Kampaň súťažným ale aj
informačným a osvetovým spôsobom
poukazuje na možnosť využitia ekologickej
alternatívy pri návšteve obchodov či služieb.
Zákazníkov sa snaží dostať z áut na bicykle
a pomôcť tak nie len samotnej prírode
a životnému prostrediu, ale ukázať práve týmto
ľuďom, že pohyb na bicykli je prospešný aj pre
ich fyzické či mentálne zdravie.

Počas súťažného mesiaca septembra sú
navyše súťažiaci zaraďovaný do ďalších
súťažných kategórií v závislosti od ich
aktivity – počtu najazdených kilometrov,
počtu zrealizovaných nákupov a podobne.
V rámci týchto kategórií sa následne
automaticky kvalifikujú pre zisk ďalších
výhod a cien. Spomenieme napríklad
možnosť získať bezplatne vrátane
doručenia domov štýlové ekologické
vrecko na nákup.

Registrácia pre súťažiacich „zákazníkov“ je
otvorená v termíne od 1. augusta až do
skončenia kampane, t. j. do 30. septembra
2021. V tomto období sa môžu záujemcovia
o účasť v kampani bezplatne registrovať
prostredníctvom webového portálu
www.nabicyklidoobchodu.sk (www.nbdo.sk).
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AKTUÁLNA MAPA PREDAJCOV ZAPOJENÝCH DO KAMPANE

Kampaň bude aktívne prebiehať aj na sociálnych sieťach, kde budú pripravené
viaceré zaujímavé súťaže o pekné ceny, vrátane obľúbenej fotografickej súťaže.
Akúsi symbiózu v kampani tvorí aj účasť obchodov či služieb, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou kampane. Aj keď súťažiaci môžu evidovať svoje
nákupy v akomkoľvek obchode, takéto registrované obchody sú „zaujímavejšie“
z hľadiska už spomínanej odmeny za nákup, ale aj v rámci špeciálnej súťažnej
kategórie.
Neváhajte sa preto zapojiť aj vy a nemajte vôbec obavy z nakupovania na bicykli.
Kampaň je tu pre vás, pomôže, poradí, inšpiruje a oživí vaše každodenné nákupy.
Všetko potrebné o kampani nájdete na webe www.nabicyklidoobchodu.sk.
Kampaň sa realizuje pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a za
podpory Trnavského samosprávneho kraja.
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PRÍJMY NEHNUTEĽNOSTI PODĽA DRUHU DOPRAVY

Tento post je síce prebraný z Austrálie a zverejnila ho
spoločnosť Urbis zameraná na plánovanie miest, ale je
zaujímavé vidieť, aké sú tam príjmy podľa druhu dopravy,
ktoré parkujú pri vybraných typoch nehnuteľností. Súvisí aj s
predchádzajúcim článkom.
Automobilový priemysel totiž zvykne presviedčať majiteľov
nehnuteľnosti, že len autá dokážu priniesť jeho obchodu zisk.
Samozrejme nehovoríme o hypermarketoch Tesco a
podobných gigalomanských obchodoch.
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V HOLANDSKU OTVORILI NAJDLHŠIU SOLÁRNU CYKLOTRASU

V obci Maartensdijk (provincia Utrecht) je možné
využiť najdlhšiu solárnu cyklotrasu, ktorá vie
zabezpečiť elektrinu pre zhruba 40 domov. Cyklotrasa
je dlhá 330 metrov a je tvorená solárnymi panelmi
pokrytými ochrannou glazúrou. Jej výstavba však
nebola lacná. Celé to stálo cca 1,3 milióna eur, a preto
by bolo v súčasnej dobe príliš drahé nahradiť väčšinu
segregovaných cyklotrás cyklotrasami so solárnymi
panelmi. Ak sa však ukáže, že je to úspešné, cena pri
sériovej výrobe klesne. Táto pilotná schéma dáva
provincii priestor na vývoj a testovanie nových
produktov. V Holandsku sú ďalšie dve solárne
cyklotrasy, jedna v Krommenie severne od Amsterdamu
a jedna v Haaksbergene. Do roku 2040 chce byť
provincia Utrecht energeticky neutrálna.
zdroj: DutchNews.nl
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V PRAHE VYBUDOVALI NOVÉ CYKLOOPATRENIA

V Prahe realizovali mnohé
zaujímavé opatrenia, či už
vybudovanie ochranných
cyklopruhov, umožnenie
vyhradeného pruhu pre cyklistov
ako aj nové parkovacie miesta
pre bicykle a kolobežky priamo
vo vozovke.

Zdroj: mestemnakole.cz
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GRAFICKÝ SPRIEVODCA FINANČNÝMI
ZDROJMI AKO UROBIŤ KLIMATICKY
NEUTRÁLNE CYKLOMESTO

NOVÉ ZNAČKY O OBCHÁDZKE PRE
CYKLISTOV S ÚDAJMI O SPÁLENÝCH
KALÓRIÁCH

V meste Oosterhout môžete nájsť
zaujímavú dopravnú značku, ktorá
informuje cyklistov o obchádzke. Nebolo
by na tom nič neobvyklé, keby tam pre
spestrenie nedali aj informáciu, že
obchádzka bude trvať 30 sekúnd a
cyklista za ten čas spáli 11 Kcal,
pravdepodobne tam malo byť iba 11
kalórii, ale ako myšlienka zaujímavé:-)
Holandská cykloambasáda v spolupráci s
Európskou cyklistickou federáciou (ECF)
publikovala sprievodcu, ktorý pomôže
mestám navigovať sa v spleti finančných
fondov a zdrojov, ktoré im pomôžu sa stať
klimatické neutrálne na jednej strane a na
druhej strane sa budú môcť stať
naozajstnými cyklomestami.
V prípade Slovenska je to napríklad aj
mechanizmus Pánu obnovy.
Sprievodcu si môžete pozrieť a stiahnuť
na nasledovnom odkaze:

Cieľom je teda upozorniť na fakt, že ani
obchádzka nemusí byť taká hrozná, ak
urobíte naviac niečo pre svoje zdravie.

http://dutchcycling.nl/images/downloads/DCE
_Guide_to_EU_funding.pdf
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Krádeživzdorné cykloboxy v Hágu

Krádeživzdorné prístrešky pre bicykle so
zelenou strechou.
Mesto Hág sa snaží o lepšie a zvýšené
používanie bicyklov v meste. K tomu je ,ale
potrebné zníženie vandalizmu a krádeží
bicyklov a zlepšenie bezpečného parkovania
pre bicykle.
Z tohto dôvodu inštalovalo pilot
s krádeživzdornými cykloprístreškami.
Inštalovalo tzv. bicyklový kolotoč, teda
automatický úložný systém. Tento osadilo
v mestskej časti Vruchtenbuurt.

Dostupné sú pre lokálnych rezidentov, ktorý si
môžu zakúpiť kartu umožňujúcu predplatenie
úschovy bicykla. Cena prenájmu je 7 Euro na
mesiac.
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Pohľad na národný zjazd cykloturistov v Starej Myjave.
V dňoch 28-22.8 sa uskutočnil národný zjazd cykloturistov v Starej Myjave.
Text: Slovenský cykloklub, cykloklub.sk

V piatok sprievodcovia účastníkom ukázali krásy Myjavských kopaníc, navštívili spoločne
Mohylu M. R. Štefánika, kde absolvovali i prednášku v novovybudovanom turistickom
informačnom centre. Zastavili sa i na guláš v znovu otvorenom bistre Chata Bradlo. Trasa
postupovala do Košarísk, kde ich rovnako čakala prehliadka v Múzeu Milana Rastislava
Štefánika v Košariskách. Pohodovým tempom následne cykloturisti prešli kopanicami späť
na Starú Myjavu. Spoločný program sme ukončili opekačkou a oldies párty v areály chatiek
PT Javorina.

Spoločná fotografia pred múzeom v Košariskách.

Sobotný deň bol venovaný Veľkej Javorine, ktorá preverila kondíciu nejedného účastníka.
Trasa sa začala spoločnou prezentáciou a po nej už skupinky nastúpili na trasu. Na výber boli
možnosti ísť po čisto slovenskej alebo slovensko-českej trase. Po výdatnom výstupe si
účastníci mohli dopriať „orosené“ alebo iné zaslúžené občerstvenie na Holubyho chate.
Z Veľkej Javoriny trasa pokračovala na vyhliadkovú vežu Poľana.
Každý účastník vedel zhodnotiť svoje sily a sprievodcovia im boli vždy v pätách. Každý
podľa svojho gusta už pokračoval alebo nepokračoval na spomínanú rozhľadňu. Večerný
program bol prispôsobený výkonu a tak si účastníci mohli oddýchnuť pri cyklo-prednáškach
a cyklo-kine.
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Spoločná fotografia na Veľkej Javorine.

V nedeľu už na trasu nastúpila iba približne polovica účastníkov zrazu. Mnohí už ráno
vyrazili na cestu domov, niektorí na bicykli, niektorí autom. Tí, ktorí ešte vydržali a išli i na
poslednú trasu si mohli užiť krásy turanských kopaníc a zjazd po lokálnom traily Oliver,
ktorý je vhodný i pre menej zdatných cykloturistov.

Nástup na zjazd po traily Oliver.

Pozvanie Slovenského cykloklubu prijal národný cyklokoordinátor p. Kľučka i krajský
koordinátor Trenčianskeho kraja p. Repka.
Pán Kľučka porozprával účastníkom zrazu svoje zážitky z cestovania po medzinárodnej trase
EuroVelo 13. Trasu prešiel zo severu Európy z nórskeho Nordkappu do Bratislavy.
V budúcnosti by chcel prejsť i druhú časť trasy, keď mu to zdravie a opatrenia dovolia.
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„Prvú časť môjho výletu po medzinárodnej ceste EuroVelo 13 s názvom „Cesta železnej
opony“ o celkovej dĺžke 10500 kilometrov so zastávkou v Bratislave som absolvoval
symbolicky v roku 30. výročia pádu berlínskeho múru. Z celej trasy som tak prešiel iba 6000
kilometrov. V roku 2020 som chcel pokračovať z Bratislavy až do cieľa k Čiernemu moru.
Korona vírus však zmenil moje plány a zostávajúcich 4500 kilometrov na dokončenie trasy
EuroVelo 13 som tak odložil na rok 2021.“ povedal národný cyklokoordinátor p. Kľučka.

Putovanie národného cyklokoordinátora p. Kľučku po trase EuroVelo 13.

Večer plynule pokračoval prezentáciou bratov Holubovcov, ktorí zažili nevídané
dobrodružstvá putovaním na bicykloch na Islande. S účastníkmi sa podelili naozaj
o pútavé slovo a nádherné fotografie z cestovania. Prezentácia účastníkov naozaj zaujala, čo
sa odzrkadlilo i na množstve otázok, na ktoré chalani radi odpovedali.
Vo svojej prezentácii nás zaviedli do prenádhernej krajiny severnej pologule, na Island,
krajiny divokej prírody a divokých sopiek. Ukázali nám neskutočne veľa krásnych záberov a
spomienok na krajinu, ktorá je cestovateľským snom mnohých cyklistov, ale aj iných
cestovateľov. Viac o ich cestovaní sa môžete dozvedieť z ich instagramového profilu
@pan.ba.
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Fotografia z cestovania bratov Holubovcov na Islande.
Krajský cyklokoordinátor p. Repka porozprával účastníkom o činnosti a zámeroch TSK

Rovnako pútavá pre účastníkov zrazu bola i prezentácia Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Krajský cykloordinátor predstavil cyklobusy, ktoré jazdia počas sezóny krajom a dokážu
naraz previesť až 24 bicyklov.
Taktiež predstavil spoluprácu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Slovenského cykloklubu
na obnove cykloturistických trás na území kraja. Uviedol koľko financií kraj venoval na
rozvoj a obnovu trás od roku 2017.
Azda najzaujímavejšiu časťou pre poslucháčov bola prednáška o budovaní a vyznačení novej
náučnej cykloturistickej trasy N5301 – Po stopách histórie, ktorá vedie z Trenčína do
Nemšovej. Na trase je zabudované zariadenie na sčítanie cyklistov na trase, vďaka čomu p.
Repka odprezentoval naozaj zaujímavé číslo. Doposiaľ trasou prešlo viac ako 350 tisíc
cyklistov.
Touto cestou by sa chceli organizátori poďakovať všetkým účastníkom, vďaka ktorým
vládla počas všetkých štyroch dní naozaj pohodová nálada. Rovnako veľká vďaka patrí
všetkým partnerom, ktorí sa rozhodli toto tradičné podujatie Slovenského cykloklubu
podporiť.
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Krajský cyklokoordinátor prezentuje činnosť TSK v oblasti cykloturistiky.

Liberta Tour a ich záživná cesta na jednom prevode okolo Slovenska
Záver večera patril „cyklokinu“ v podaní pánov z LibertaTour. Ich film s pravým trnavským
dialektom zaujal nejedného diváka. Myšlienkou ich projektu je cestovanie, dobrodružstvo
a spoznávanie nových kultúr, zvykov, tradícií a ľudí.
Ich cestovanie je menej tradičné než iné cyklocestovanie. Spoločnými silami putujú na
bicykloch Liberta z Továrne detských vozidiel v Liberci. Stavba tohto „vozítka“ je naozaj
jednoduchá, bicykel má totižto iba jeden prevod a kolesá menších rozmerov. Prikladáme
i trailer i ich úspešnému filmu, ktorí mali možnosť vidieť i účastníci 19. Národného zrazu
cykloturistov.

Zdroj: cykloklub.sk
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Opäť tu máme Európsky týždeň
mobility a ako sa zapojí tvoje mesto
alebo obec?
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VO FLÁMSKU NAVIGUJÚ AJ NA CYKLOTRASÁCH DO VAKCINAČNÝCH CENTIER

Tento článok asi zase rozdelí našu spoločnosť, ale každopádne v belgickom
Flámsku sa na cyklotrasách osadili dopravné značky, alebo informačné značky.
Tie majú pomôcť obyvateľom lepšie sa orientovať a navigovať ich na bicykli do
očkovacieho centra.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/flanders-bike-vaccination-centre
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SLOVENSKÝ CYKLOKLUB MAPOVAL STAV ŠTEFÁNIKOVEJ CYKLOMAGISTRÁLY
Text: Slovenský cykloklub, cykloklub.sk

Pracovníci cykloklubu prešli sme celý úsek cyklomagistrály od Pezinskej Baby až po
Košariská. I napriek tomu, že v niektorých úsekoch je značenie iba rok staré, vďaka
rekognoskácii Slovenský cykloklub zistil niekoľko poškodení. Na pomerne dlhšom úseku
cykloturistickej trasy je zamaľované maľované značenie a taktiež našli niekoľko poničených
smeroviek a tabuliek.

Rekognoskácia 047 - Štefániková cyklomagistrála.

Situácia v súvislosti s vyznačením Štefánikovej cyklomagistrály je preto poľutovania hodná.
V tomto roku plánuje Slovenský cykloklub obnovu trasy v úseku od Košarísk po
Červenú horu. Dva úseky trasy sa budú prekladať na lepšie a zjazdnejšie koridory. Taktiež,
v rámci pripravovanej obnovy sa komplet premaľuje maľované značenie, obnovia sa
poškodené prvky cykloturistickej orientácie.
Pevne veríme, že obnovené cykloturistické značenie následne vydrží dlhšie a bude
napomáhať k lepšej orientácii cykloturistu v teréne.
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Cyklosmerovník a cyklopoludník v lokalite Čermák.

Štefániková cyklomagistrála vedie naprieč celým pohorím Malých Karpát. Symbolicky
prepíja mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle s Bratislavou. Vedie zákutiami Malých
Karpát, odhalí cykloturistovi nádherné výhľady a taktiež preverí jeho kondíciu.
Cyklomagistrála so svojou dĺžkou 102 km tvorí kostrovú trasu celého pohoria. Je určená pre
horské bicykle a ide o stredne náročnú trasu.
Na stránke www.cykloportal.sk máte možnosť pozrieť si detailný popis trasy a stiahnuť si ju
do vášho cyklopočítača. Viac informácii o trase nájdete tu: 047 – Štefániková
cyklomagistrála.
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Zaujímavý Mubi manifest na podporu
nielen portugalských miest

Ako spraviť skutočné mesto pre ľudí, tak o tom
hovorí MBI manifest. Ide
o iniciatívu portugalskej organizácie
združujúce mestských aglomerácie podporujúce
cyklodopravu (MUBi) avšak je možné
aplikovať aj na slovenské mestá.

Mestské centrá sú zodpovedné za 70%
globálnych emisií skleníkových plynov a cestná
doprava je hlavnou príčinou znečistenia
ovzdušia v mestách. Klimatické ciele a záväzky
na toto desaťročie preto kladú na mestské
oblasti obrovský dopyt. Európska únia plánuje
do roku 2030 podporiť 100 európskych miest v
ich systémovej transformácii na uhlíkovú
neutralitu. Príležitosť, výzva a príklad pre každú
portugalskú obec.

Okrem iných faktorov je možné kvalitu života v
mestách a obciach merať množstvom a
rozmanitosťou zelených plôch a kvalitou pobytu
a využívania verejných priestranstiev. Najmä v
hustejšie zastavaných mestských oblastiach
pandémia COVID-19 opäť ukázala, aký
dôležitý je verejný priestor ako miesto pre
fyzickú aktivitu, rekreáciu a relaxáciu, ako aj
hodnotu, ktorú blízkosť základných sociálnych
funkcií prináša sila komunít.

Napriek neustálemu odvolávaniu sa spoločnosti,
či už jednotlivo alebo kolektívne, portugalské
samosprávy zatiaľ nekonajú rozhodne tak, aby
uprednostňovali aktívnu a udržateľnú mobilitu.
Žeby paralela s tými slovenskými?
Preto ponúkajú 10 opatrení, ktoré tieto procesy
naštartujú!

Tento manifest preto stanovuje víziu zdravších,
bezpečnejších, odolnejších a udržateľnejších
miest, ktoré kladú aktívnu mobilitu - vrátane
cyklistiky - na vrchol pyramídy mobility, a
navrhuje prioritné kroky na dosiahnutie tohto
cieľa.

Viac informácii nájdete na nasledujúcom zdroji.
Zdroj:
https://cidadesvivas.mubi.pt/?page_id=342
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Smoleniciach čoskoro
cyklochodník a bikesharing

Nové cyklotrasy v BSK
Cyklotrasa Zálesie – Ivanka pri Dunaji
Projekt je rozdelený na dve časti – každá z obcí
zrealizuje úsek na svojom území. Spoločne tak
vznikne 5,1 kilometrov novej cyklocesty. Je
podporený z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja prostredníctvom Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP),
obce získali nenávratný finančný príspevok vo
výške viac ako 660 tisíc eur.
Prioritou je bezpečnosť
Pre rozvoj cyklodopravy je základným
predpokladom bezpečnosť cyklistov. Nová
cyklotrasa bude preto vedená v extraviláne obce
po korune Šúrskeho kanála, oddelená od
komunikácií pre automobilovú dopravu. V rámci
projektu bude vybudované aj cyklistické
odpočívadlo, cyklostojany, servisný stojan,
odpadkové koše, cyklostojany v základnej
škole v Ivanke pri Dunaji a automatický sčítač
cyklistov. Zároveň vzniknú aj dva bezbariérové
osvetlené priechody pre chodcov.

Obec Smolenice v okrese Trnava začala s
výstavbou cyklochodníka, ktorý spojí
obývanú časť so severovýchodnou
priemyselnou časťou obce, kde sa nachádza
Poľnohospodárske družstvo, spoločnosť
Chemolak a železničná stanica.
Nahradí starý chodník, ktorý bol už úplne
rozpadnutý. Nový cyklochodník bude dlhý
viac ako jeden kilometer, hotový má byť do
konca tohto roku. Zhotoviteľom je
spoločnosť Colas Slovakia, ktorá uspela vo
verejnom obstarávaní s cenou 252-tisíc eur.

Cyklotrasa v Chorvátskom Grobe
Ďalším schváleným projektom je nový úsek
v dĺžke 0,8 kilometra. Zabezpečí prepojenie na
existujúce cyklotrasy a nadviaže tak na už
zrealizované časti rozsiahlejšej cyklotrasy
Malokarpatskej a Podunajskej oblasti. Investíciu
bude realizovať združenie obcí JURAVA, ktoré
má za sebou už viacero úspešných projektov.
IROP poskytuje nenávratný finančný príspevok
vo výške viac ako 250 tisíc eur.

Už v krátkom čase budú mať podľa starostu
Antona Chrvalu obyvatelia a návštevníci
Smoleníc k dispozícii aj zdieľané bicykle.
Stojiská pre ne sú už pripravené, v priebehu
niekoľkých dní pribudne tridsať bicyklov a
systém na ich požičiavanie.
Zdieľané bicykle aj s celým systémom
monitorovania a trasovania, evidencie
požičiavania a softvérom budú stáť viac ako
100-tisíc eur, aj na túto investíciu získala
obec peniaze z eurofondov.

Pre cykloprojekty je pripravených ďalších 21
miliónov eur
Zdroj: Bratislavský kraj

Smolenice majú okolo 3 300 obyvateľov,
navyše sú vyhľadávaným cieľom hlavne pre
víkendových turistov, ktorých láka
Smolenický zámok, jaskyňa Driny a iné
turistické ciele.

Čítajte viac:
https://mytrnava.sme.sk/c/22722121/vsmoleniciach-zacali-stavatcyklochodnik.html
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Nové cyklotrasy v Bratislave
Opäť prinášame niektoré novinky z riešení cykloinfraštruktúry v Bratislave.
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V Senici osvetlili cyklotrasu

Neosvetlená cyklotrasa spôsobovala
Seničanom problémy. Riešiť sa to
nedalo vzhľadom na ťažkosti
s pozemkami popri cyklotrase, kde by
sa eventuálne mali umiestniť lampy.
Našlo sa teda inovatívne riešenie
osvetliť priamo cyklotrasu na
vozovke. Na 2,5 kilometra dlhom
úseku cyklotrasy, ktorá sa v Senici
začína pri areáli mestského kúpaliska
a smeruje na Kunovskú priehradu,
pribudlo 500 solárnych pukov
nainštalovaných priamo do povrchu
cyklotrasy.
Celkové náklady na inštaláciu
bodového solárneho osvetlenia
predstavujú 32 640 eur.
zdroj:
https://mytrnava.sme.sk/c/22727106/
osvetlili-cyklotrasu-v-senici-nebolo-tobez-problemov-foto.html
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Nový cyklochodník v Oraviciach
V rámci cezhraničného projektu vybudovali v obci Oravice cyklochodník s rôznym
povrchom, či už asfaltom, prefabrikátmi alebo iba s makadamom. Má nadväzovať na
Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny.

Zdroj: https://www.tvrdosin.sk/aktualne/aktuality/vystavba-cyklochodnika-je-dokoncena-ajv-oraviciach-869sk.html
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Prehľad využitia Plánu obnovy na podporu
cyklodopravy v EÚ

Podľa posledných informácii (ECF) patrí Slovensko k tým
krajinám, ktoré počítajú s financiami z Plánu obnovy na podporu
cyklodopravy a majú stanovené relevantné ciele s dobrým
obsahom. Druhá vec problému bude, ako sa s tým dokážeme
vysporiadať na národnej úrovni a ako finančné prostriedky
dokážeme použiť. Jedným z favoritov je napríklad aj Belgicko,
ktoré zo svojho balíka vyčlení až 7% na podporu cyklodopravy.
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Odhadovaný podiel financií z plánu obnovy, ktorý by sa mal
použiť na podporu cyklodopravy znázorňuje nasledujúci
obrázok.

Zoradenie krajín podľa relevantného obsahu využitia financií z pohľadu cyklodopravy.
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V Brezne plánujú postaviť dve cyklotrasy

Na ich výstavbu totiž mesto získalo 1,5 milióna eur.
Breznianska samospráva vlani na jeseň podala projekt na podporu ďalších cyklotrás
označených C2, C5 a C10 a bola úspešná. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie mestu schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 1,5 milióna eur.
Ako uviedol primátor Tomáš Abel, projektom chcú tak podporiť rozvoj cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v meste, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru a vytvoriť efektívnejšiu
alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Realizovať ho bez dotácií a len z vlastných
zdrojov by nebolo možné. „V Brezne prídu na rad aj ďalšie ulice, kde popri chodníkoch pre
peších vybudujeme cyklochodníky, čím vznikne ucelený systém cyklodopravy s bodmi
napojenia na všetky smery podľa dokumentu, ktorý sme spracovali cez renomovanú firmu
v oblasti dopravy ešte pred piatimi rokmi. Cestovanie na bicykli bude pre mnohých nielen
ekonomické a ekologické, ale aj zdraviu prospešné a bezpečné.“
Prepojenie sídliska Mazorníkovo s centrom mesta
Cyklotrasa C2, C5 v celkovej dĺžke 4,704 km bude tvoriť prepoj lokality MazorníkovoVrchdolinka s centrálnou časťou mesta. Následne bude vedená spoločným chodníkom pre
peších a cyklistov po tzv. Starej ceste na Poľnej ulici. Pokračovať bude po miestnej
komunikácii na Poľnej ulici miestnou komunikáciou na Ulici 9. mája formou cyklokoridoru,
po trase existujúceho chodníka, ktorý bude označený ako spoločná cestička pre chodcov
a cyklistov.
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Ďalej povedie popred starú poštu na Mazorníkove, medzi pekárňou a predajňou CBA
s pokračovaním v trase existujúceho chodníka popri ceste II/529. Od začiatku Rázusovej
ulice, pri odbočke na Bottovu ulicu po koniec cyklotrasy, čo je na námestí, budú cyklisti
vedení v trase cesty II/529 obojstranne v krajnici cesty, kde sa vyznačia cyklistické pruhy
šírky 1,5 m.
Súčasťou cyklotrasy C2, C5 bude aj mobiliár, a to prístrešok na Vrchdolinke, Ulici 9. mája,
ako aj stojan na bicykle, ktorý bude k dispozícii aj na Rázusovej ulici.
Cyklotrasa C10 bude mať celkovú dĺžku 1,4582 km
Začiatok cyklotrasy bude v mieste napojenia na trasu C1, t. j. Cyklotrasa Brezno – Valaská,
pod obchodnou prevádzkou Lidl.
Cyklotrasa bude vedená v trase existujúceho chodníka, ktorý bude označený ako spoločná
cestička pre cyklistov a chodcov až po kruhový objazd pri nákupnom stredisku S1.
Pokračovať bude v trase existujúceho chodníka (severná strana Ulice ČSA), chodníkom do
vnútrobloku Hradby, popred súkromnú školu EBG. Ďalej budú cyklisti vedení v trase
jestvujúcej miestnej komunikácie ulica Školská (smerom k Bombura klubu) formou
cyklokoridoru a v tomto mieste sa už budú nachádzať v centre mesta.
Súčasťou cyklotrasy bude prístrešok na Ulici ČSA, tiež stojan na bicykel, ktorý sa bude
nachádzať na Ulici Hradby aj na námestí.

https://www.brezno.sk/mesto-ziskalo-dotaciu-na-vystavbu-dalsich-dvoch-cyklotras/?f=
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+

V Senci rekord na nočnej cyklojazde s vyše 400 účastníkmi! Gratulujeme!

Ešte sa ani nepostavila a už vandali ničia nové cyklomosty na cyklotrase Žilina
- Terchová. Zdroj: zilinak.sk
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Cyklistická doprava
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