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Tento stroj bojuje proti klimatickýcm zmenám. 
Zdroj: @POPScotland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedál. 

September aj október boli výnimočné na udalosti.  

Prebehla nám kampaň Európskeho týždňa 

mobility, Do školy na bicykli. Okrem návštevy 

pápeža prebehli viaceré pozitívne správy aj 

v prípade posunu v legislatíve s vyžadovaním 

odstupu 1,5 metra pri predbiehaní. 

 

Prijemné čítanie 

Marián Gogola/Redakcia 

 

 

 

https://twitter.com/POPScotland
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OBYVATELIA NITRY MÔŽU POUŽÍVAŤ 5 

CYKLOPRÍSTREŠKOV 

 

Sme radi, že máme dobrý príklad o parkovaní pre 

cyklistov aj zo Slovenska, konkrétne z Nitry. 

Celkovo 5 cykloprístreškov môžu používať 

obyvatelia Nitry alebo návštevníci a to na 

lokalitách: 

• Chrenová, 

• Nábrežie mládeže 

• Zobor – Drážovská ul. 

• UKFJesenského ul. – futbalový štadión 

• Chrenová, Tr. A. Hlinku – atletický štadión 

• Autobusová stanica 

Poplatok za používanie všetkých prístreškov je 1€ 

na 7 dní alebo 15€ na 365 dní, to znamená, že 

cyklisti majú variabilitu v používaní prístreškov 

podľa potreby. 

Cyklisti si prístrešok odomknú cez webovú 

aplikáciu Cyklosafe. Následne, po uhradení platby, 

si používateľ vyberie prístrešok, ktorý chce využiť. 

Aplikácia mu vygeneruje unikátny kód, ktorý je 

aktívny vždy 40 sekúnd. Po zadaní kódu sa 

cyklogaráž odomkne.Všetky prístrešky sú chránené 

kamerovým systémom. 

zdroj: mesto Nitra 

 

POVINNÉ 1,5 M OBIEHANIE CYKLISTU 

AUTOM ZASE O ČOSI BLIŽŠIE 

SCHVÁLENIU 

 

Poslanci NRSR schválili v prvom čítaní zmenu 

v zákone o cestnej premávke, ktorá zavádza 

povinnosť vodiča motorového vozidla obiehať 

cyklistu (chodcov a kolobežkárov) pri min. 

vzdialenosti 1,5 metra alebo 1 meter pri 

rýchlosti do 50km/hodinu. Týmto by sme sa 

priblížili aj k ostatným zahraničným krajinám, 

ktoré to s ochranou cyklistov na cestách myslia 

vážne. 

Ako uvádza stránka NRSR: 

 “Uvedomujeme si, že stanovenie bočného 

odstupu nevyrieši všetky problémy cyklistov. 

Zmien musí prísť viac. Toto je len začiatok,” 

avizovala jedna z predkladateliek návrhu 

zákona Romana Tabák (OĽANO) s tým, že 

treba stavať nové cyklotrasy. Poukázala na to, 

že vyčlenené financie sú na tento účel aj v 

pláne obnovy. 

      Poslanec Ján Mičovský (OĽANO) vo 

štvrtok v rozprave upozornil, že cyklistu musí 

byť aj dobre vidieť. “Bolo by veľmi dobré, 

keby sme do zákona dostali aj povinnosť 

trvalého celodenného svietenia na bicykli, a to 

tak vpredu bielym svetlom, ako vzadu 

červeným svetlom,” navrhol, pričom sa odvolal 

aj na skúsenosti z Dánska. 

  Návrh zákona sa posunul do druhého čítania, 

tak veríme, že sa aj schváli a uvedie do praxe. 

zdroj: /www.nrsr.sk/ 

 

 

 

 

https://cyklo.ecoprogress.eu/nitra/1
https://cyklo.ecoprogress.eu/nitra/1
https://cyklo.ecoprogress.eu/nitra/2
https://cyklo.ecoprogress.eu/nitra/2
https://cyklo.ecoprogress.eu/nitra/3
https://cyklo.ecoprogress.eu/nitra/4
https://cyklo.ecoprogress.eu/nitra/5
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55830
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VÝSLEDKY NÁRODNEJ SÚŤAŽE ETM 2021 

 

Slávnostné vyhodnotenie kampane ETM 2021 

na Slovensku a ocenenie víťazov národnej 

súťaže o Cenu ETM 2021 sa uskutočnilo 19. 

októbra, na pôde Ministerstva životného 

prostredia SR v Bratislave, za účasti pána 

ministra Jána Budaja a zároveň 

prebiehal livestream. 
Hodnotiaca komisia v zložení: 

Ing. Katarína Mičáková -  manažér kvality 

ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR 

Ing. Mária Garčárová, -  Odbor starostlivosti o 

sídla, regióny a krajinu, 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Ing. Peter Klučka - 

národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopra

vy a výstavby SR 

Ing. Peter Rozsár -  dopravný konzultant, OZ 

Cyklokoalícia  

Róbert Ochaba -   Regionálny úradu verejného 

zdravotníctva 

hodnotila a vyberala z 26 prijatých prihlášok, 

ktoré do súťaže prišli. 

 

 

Členovia hodnotiacej komisie 

skonštatovali, že je nesmierne ťažké 

určovať jednotlivé poradie prihlásených 

projektov, nakoľko každý subjekt 

investoval svoj čas, energiu a financie na 

ich realizáciu čo je samo o sebe 

chvályhodné, každý z projektov tak prispel 

k zvýšeniu kvality života obyvateľov, 

k zlepšeniu kvality ovzdušia a v konečnom 

dôsledku aj k zdraviu obyvateľov. 

Prihlásené projekty boli realizované 

v rôznych mestách/obciach, v spolupráci s 

rôznymi subjektami, s rôznymi 

kompetenciami, s rôznymi finančnými 

možnosťami a preto je ťažké ich 

porovnávať. Pri hodnotení brali do úvahy 

pri jednotlivých kategóriách celkový prínos 

prihláseného projektu, ako aj potenciál 

aktivity alebo trvalého opatrenia šíriť, ako 

príklad dobrej praxe pre iné mestá/obce, či 

subjekty na Slovensku, ale aj povzbudiť 

a motivovať zapojené subjekty pre ďalšie 

aktivity v tejto oblasti. 

 

https://www.facebook.com/mzpsr/videos/1018480532039234
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V kategórii Aktívna samospráva zvíťazila obec 

Ivanka pri Dunaji. Samospráva sa udržateľnej 

mobilite venuje systematicky, nielen počas ETM. 

Komisia ocenila viaceré jej aktivity, videomost s 

odborníkom na udržateľnú mobilitu a verejný 

priestor z Holandska, veľkú cyklojazdu, kde 

okrem obyvateľov bicyklovali aj predstavitelia 

obce či uzavretie ulice pre motorovú dopravu 

počas Dňa bez áut. Druhé miesto získala malá 

obec Beluša, kde si uvedomujú nárast motorovej 

dopravy a aktívne podporujú a propagujú 

čistejšie formy dopravy, napríklad presun 

bicyklom. K tomu zorganizovali osvetové 

podujatia zamerané na deti a pripravujú siete 

cyklotrás s prepojením na susedné mestá 

a obce. Tretie miesto komisia pridelila 

Mestskej časti Ružinov, kde je tiež zrejmá snaha 

o zlepšenie mobility. O tom svedčí aj fakt, že v 

minulom roku získali v rámci národnej súťaže v 

tejto kategórii prvé miesto za zvyšovanie 

povedomia. a systematický prístup k rozvoju 

udržateľnej mobility. Poradie všetkých 

zapojených projektov. 

V kategórií Efektívne trvalé opatrenie 

prvenstvo získalo mesto Trnava. Samospráva 

zvíťazila za úpravu Študentskej ulice, ktorá je 

názornou ukážkou toho, ako zákaz parkovania 

motorových vozidiel dokáže uvoľniť uličný 

priestor pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. 

Uľahčil sa tak aj prístup autobusom verejnej 

dopravy. Druhé miesto hodnotiaca komisia 

pridelila obci Ivanka pri Dunaji za zrealizované 

trvalé opatrenia a víziu obce, kde je jej cieľom 

postupné upokojovanie dopravy. Tým chcú zvýšiť 

ochranu chodcov a cyklistov a znížiť nehodovosť v 

intraviláne obce a to pri zachovaní súčasných 

priestorových podmienok, bez stavebných 

zásahov. Tretie miesto patrí mestu Topoľčany, 

ktoré zaujalo propagáciou a podporou verejnej 

dopravy, nákupom ekologických autobusov 

a zriadením vysunutej kancelárie pani primátorky 

v autobuse. Každú stredu si k nej môžu prisadnúť 

obyvatelia, ktorí majú záujem prediskutovať 

problémy mesta a nemusia tak chodiť na 

úrad. Poradie všetkých zapojených projektov. 

V kategórii Aktívna organizácia ocenenie získala 

iniciatíva Ružomberkom bajkom. Hoci ide 

o malú skupinu ľudí, dokázala svojou kreativitou 

a aktívnym prístupom, v pomerne krátkom čase, 

upriamiť pozornosť na nepriaznivú situáciu v 

oblasti dopravy v meste. Poukázala tiež na 

skutočnosť, že je potrebné ju riešiť urgentne. 

Získala si tak množstvo podporovateľov, nielen 

na strane obyvateľov, ale nadviazala aj 

spoluprácu so svojou samosprávou, čo 

hodnotiaca komisia považuje za príklad hodný 

nasledovania aj pre iné mestá, pretože práve 

spolupráca je pri riešení mobility kľúčová. 

Aktivity Trnavského samosprávneho kraja boli 

v súťaži ohodnotené druhým miestom. 

Sú ukážkou toho, v akom širokom rozsahu je 

možné pozitívne pôsobiť na mobilitu, či už 

rozumnou koordináciou budovania cyklotrás v 

regióne, zlepšovaním prímestskej dopravy, 

alebo aj cez vlastné príklady zamestnancov 

zvyšovať povedomie o udržateľných formách 

dopravy. Tretie miesto pridelia komisia Centru 

voľného času CVRČEK z Moldavy nad Bodvou, 

ktoré rovnako, ako v predošlých rokoch, 

dokázalo aj v tomto ročníku kreatívnymi 

aktivitami vtiahnuť do témy mobilita malých ale 

aj veľkých obyvateľov mesta. Poradie všetkých 

zapojených projektov. 

 

 

Súčasťou podujatia bola aj diskusia na tému 

udržateľná mobilita na Slovensku. 

 

 

Všetkým srdečne gratulujeme! 

Zdroj: Výsledky národnej súťaže ETM 2021 | 

Európsky týždeň mobility (eurotm.sk) 

https://eurotm2021.eurotm.sk/sites/eurotm2020.eurotm.sk/files/prilohy/poradie_projektov_ns_etm_2021_aktivna_samosprava.pdf
https://eurotm2021.eurotm.sk/sites/eurotm2020.eurotm.sk/files/prilohy/poradie_projektov_ns_etm_2021_aktivna_samosprava.pdf
https://eurotm2021.eurotm.sk/sites/eurotm2020.eurotm.sk/files/prilohy/poradie_projektov_ns_etm_2021_efekt_trvale_opatrenie.pdf
https://eurotm2021.eurotm.sk/sites/eurotm2020.eurotm.sk/files/prilohy/poradie_projektov_ns_etm_2021_aktivna_organizacia.pdf
https://eurotm2021.eurotm.sk/sites/eurotm2020.eurotm.sk/files/prilohy/poradie_projektov_ns_etm_2021_aktivna_organizacia.pdf
https://www.facebook.com/mzpsr/videos/4562565020470965
https://www.facebook.com/mzpsr/videos/4562565020470965
https://eurotm2021.eurotm.sk/content/vysledky-narodnej-sutaze-etm-2021
https://eurotm2021.eurotm.sk/content/vysledky-narodnej-sutaze-etm-2021
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Ako to vyzeralo v jednotlivých mestách? Prinášame aspoň výber niektorých 

zaujímavých akcii. 

 

 

 

V Nitre organizovali už tradičné cykloraňajky. 

 

Zdroj: Facebook Rozbicyklujme Nitru! 
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Podobne aj v Žiline sa k cykloraňajkám pridal aj Parking day s možnosťou 

ľahkého servisu bicyklov. 

 

Foto: OZ MULICA 
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Kampaň Do školy na bicykli s vysokým počtom zapojených škôl 

Okrem klasickej kampane Do práce na bicykli prebehla kampaň Do školy na bicykli. Školy sa mohli do 

tejto kampane zapojiť od 27.9 do 8.10, pričom sa aj zapojilo veľa škôl (154). Výsledky ukazujú, že deti 

bicyklovať chcú, dôležité je, aby sme im vedeli vytvoriť na to aj podmienky. 

 

 

 

ZŠ Sládkovičovo, zdroj: doskolynabicykli.sk 

 

 

 

Deti v ZŠ v Smoleniciach, zdroj: S. Szokolová 
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ZAUJÍMAVÉ PRÍKLADY POSILNENIA CYKLOINFRAŠTRUKTÚRY V MESTE 

 

 

Mnohé mestá sa snažia robiť lepšie podmienky pre cyklistov. Nie všetkým to však vyjde. 

Prečo? Zaujímavé príklady a odporúčania vydalo NGO Bycs z provincie Gelderland. 

Vytvorilo príručku ako posilniť budovanie prvkov cykloinfraštruktúry v mestách. 

Publikovali aj odporúčania, ktoré by mali vziať do úvahy mestá pri zlepšovaní podmienok 

pre cyklistov. Tieto ma zaujali: 

• Odstráňte zložité a nákladné bariéry, aby všetci mohli bicyklovať. 

• Iniciujte cieľené a plynulé kampane na podporu cyklodopravy. 

• Zdôraznite dôvody podpory cyklodopravy cez motívy so zameraním na 

diverzitu 

• Zapojte komunity do zmysluplnej spolupráce 

• Prepojte cyklodopravu s verejným blahom 

• Rozširujte znalosti a výskum mäkkých opatrení 

https://bycs.org/wp-content/uploads/2021/09/SFGelderland_210929web-2.pdf 

 

https://bycs.org/wp-content/uploads/2021/09/SFGelderland_210929web-2.pdf
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Nezisková organizácia Cycloparking v Bruseli prišla ešte pred rokom so zaujímavou 

iniciatívou. Tá vzišla z potreby zaparkovať bicykle v uzamykateľnom prístrešku. 

Oslovila preto vlastníkov garáži pre automobily, či by neboli ochotní svoju 

nevyužitú garáž prenajať cyklistom. Cena prenájmu je vecou dohody medzi 

cyklistom a vlastníkom garáže. 

A aké vlastnosti by mala mať dobrá cyklogaráž alebo úschovňa? 

prístup musí byť zabezpečený zámkom (klasický kľúč, čip,…) a kľúč dostanú len 

oprávnené osoby 

užívatelia parkoviska pre bicykle nesmú mať prístup do iných súkromných 

priestorov v tej istej budove 

parkovacie miesto musí byť dobre prístupné z ulice (dostatočne široké dvere, 

vyhýbať sa schodom,…) 

musí byť k dispozícii aj dostatok pevných upevňovacích bodov, aby bolo možné 

bicykel o ne zaistiť zámkom 

Možno zaujímavá iniciatíva aj pre naše mestá, aj keď ukážte mi niekoho kto 

prenajme svoju garáž cyklistovi:-) 

zdroje: 

https://www.brussels.be/your-garage-bicycle-shed 

https://cycloparking.brussels/fr/ 

     AK VLASTNÍTE V BRUSELI NEVYUŽITÚ GARÁŽ, MÔŽETE JU PONÚKNUŤ NA PARKOVANIE 

BICYKLOV 

 

https://cycloparking.brussels/fr/
https://www.brussels.be/your-garage-bicycle-shed
https://cycloparking.brussels/fr/
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SÚČASŤOU KOŠICKEJ MHD BUDÚ AJ ELEKTRICKÉ KOLOBEŽKY A VEREJNÉ 

BICYKLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Častokrát od používania MHD 

odradzuje fakt, že cestujúci musia 

prekonať väčšiu vzdialenosť na 

zastávku alebo od zastávky a nemajú sa 

na zastávku ako dosť a peši sa im 

nechce. Tí potom samozrejme radšej 

preferujú iné osobné druhy dopravy, 

najčastejšie autá. 

Zaujímavý koncept riešenia 

zrealizovalo mesto Košice. Vytvorilo 

pri zastávkach 100 zdieľaných bodov, 

odkiaľ si cestujúci budú môcť požičať 

napríklad verejný bicykel alebo aj 

kolobežku. Navyše cestujúci môžu 

používať mobilnú aplikáciu, s ktorou 

budú mať možnosť použiť bicykel 

alebo kolobežku bezplatne. Takýchto 

pozitívnych správ na Slovensku nie je 

veľa! 

Zdroj: DPMK.SK 

 

Spoluprácou Dopravného podniku 

mesta Košice a prevádzkovateľa 

služieb zdieľanej dopravy ANTIK 

Telecom vznikol v meste projekt 

komfortného integrovaného 

cestovania. S pomocou jedinej 

aplikácie si nájde napríklad cestujúci 

zo sídliska najbližšiu voľnú 

kolobežku či bicykel, odvezie sa na 

zastávku verejnej dopravy, kde ho 

môže odstaviť do nabíjačky, zakúpi si 

lístok naskenovaním QR kódu pri 

dverách autobusu, odvezie sa v rámci 

mesta a následne môže pohodlne 

prestúpiť na ďalší prostriedok 

zdieľanej dopravy, ktorým sa dopraví 

až do svojej finálnej destinácie – 

napr. do historického centra Košíc. 

Pre pokračovanie jazdy po zakúpení 

on-line cestovného lístka na MHD 

Košice získa bezplatné minúty na 

sharingové služby, t.j. za každú jazdu 

s DPMK získa cestujúci od Antiku 

voľné jazdy (5 minút) na kolobežke, 

elektrickom alebo mechanickom 

bicykli či skútri. 
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AJ BRATISLAVSKÝ SLOVNAFTBAJK SA 

STAL SÚČASŤOU BRATISLAVSKEJ 

INTEGROVANEJ DOPRAVY 

 

 

V minulom článku sme písali o integrácii 
zdieľaných služieb v rámci MHD v 
Košiciach.  

Podobne k tomu pristúpil aj jeden z 
bratislavských poskytovateľov 
bikesharingu, kedy cestujúcim, ktorí už 
majú električenku Bratislavskej 
integrovanej dopravy, poskytnú zľavu vo 
forme predplatného na zdieľané služby 
verejných bicyklov Slovnaftbajk.  

Cena je tu 19,20 Euro na rok Inak 
zaplatíte 29,40 Euro.  

V samotnom meste pôsobia aj iní 
poskytovatelia bikesharingu ako aj 
elektrických kolobežiek. Ich integrácia v 
rámci verejnej dopravy ako v prípade 
Košíc je zatiaľ v nedohladne. 

zdroj: slovnaft.sk 

 

V BRATISLAVE OTVORILI 

NAJMODERNEJŠIU AUTOBUSOVÚ 

STANICU,KTOREJ SÚČASŤOU JE AJ 

CYKLOVEŽA 

 
Cykloveža na AS NIVY, zdroj:TASR 

 

Je to už druhá cykloveža na Slovensku. 
Prvá je v Trnave. 

30.9 otvorili najmodernejšiu autobusovú 
stanicu NIVY (niekdajšie AS Mlynské 
nivy). Nás teší, že súčasťou je aj veža na 
zaparkovanie bicyklov. Možno by stálo za 
úvahu poskytnúť väčší priestor na 
zaparkovanie bicyklov ako 118 miest, 
predsa len na Bratislavu by to mohla byť 
aj väčšia kapacita možno aj podzemného 
cykloparkoviska (bike and ride), tak sme 
zvedaví. Podľa developera cykloveža slúži 
pre návštevníkov nákupného centra a čo 
tí, čo prídu verejnou dopravou? 

A ako hovoria informácie na stránke: 

Chystáte sa na Nivy bicyklom? 

Kapacita veže je 118 bicyklov, proces 
uzamknutia bicykla trvá asi 30 sekúnd a je 
plne automatizovaný. Po zaparkovaní 
dostanete potvrdenie, ktoré vložíte do 
čítačky terminálu pri vyzdvihnutí si 
bicykla.  

V  Cykloveži parkujete prvé 4 hodiny 
zadarmo. Každá ďalšia hodina je 
spoplatnená sumou 1 eur. 

 

https://www.cyklodoprava.sk/sucastou-kosickej-mhd-bude-aj-stanice-prepravy-na-poslednu-milu/
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V piatok 8. októbra zverejnil Trnavský 

samosprávny kraj poradie uchádzačov o 

realizáciu Vážskej cyklomagistrály od 

mosta Bodona v Piešťanoch po hranicu 

s Trenčianskym samosprávnym krajom 

v Hornej Strede . Kritériom pre 

vyhodnotenie ponúk bola cena 

predmetu zákazky a najnižšiu ponúkla 

spoločnosť Strabag. 

Firiem, ktoré splnili podmienky zadania 

bolo celkovo šesť . Ponúknuté ceny zatiaľ 

TTSK nezverejnilo. Predpokladaná cena 

zákazky podľa projektu bola necelých 500-

tisíc eur vrátane DPH. Zmluvy s vybraným 

dodávateľom by kraj mal podpísať najskôr 

jedenásty deň odo dňa odoslanie 

informácie o výsledku vyhodnotenia 

ponúk . 

 

 

Ďalšími firmami, ktoré predložili svoje 

ponuky na realizáciu bol Metrostav DS 

a. s., Skanska SK, a. s., EUROVIA SK, 

a. s., CS, s. r. o. a Doprastav, a . s. 

Cyklotrasa o dĺžke 3,6 km má byť 

zrealizovaná rekonštrukciou telesa 

hrádze s voľnou korunou trojmetrovej 

šírky. Cyklisti, ktorí už dnes trasu 

využívajú sa isto tešia hlavne na 

odstránenie nerovností, ktoré spôsobili 

korene okolo rastúcich topoľov . Viac o 

projekte nájdete tu. 

Zdroj: Kraj vybral dodávateľa Vážskej 

cyklomagistrály od mosta Bodona po Hornú 

Stredu - PNky.sk 

Zverejnený realizátor Vážskej cyklomagistrály 

https://www.pnky.sk/blogy/blog-lucie-drabikovej-kraj-vyhlasil-sutaz-na-dodavatela-realizacie-vazskej-cyklomagistraly-od-mosta-bodona-po-hornu-stredu/
https://www.pnky.sk/novinky/kraj-vybral-dodavatela-vazskej-cyklomagistraly-od-mosta-bodona-po-hornu-stredu/
https://www.pnky.sk/novinky/kraj-vybral-dodavatela-vazskej-cyklomagistraly-od-mosta-bodona-po-hornu-stredu/
https://www.pnky.sk/novinky/kraj-vybral-dodavatela-vazskej-cyklomagistraly-od-mosta-bodona-po-hornu-stredu/
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PRIPRAVIL: MARIÁN GOGOLA 

 
 
V oblasti Veľkého Lyonu ohlásili prevratný plán. Ten počíta s vybudovaním 355 km 

cyklotrás, ktoré by mali spájať okolie metropole s centrom mesta. Ide v podstate o regionálne 

cyklodiaľnice, niektoré skutočne o zaujímavej dĺžke. Plán je ambiciózny a počíta, že sa 

cyklotrasy vybudujú v rokoch 2026-2030. Reálne sa vybuduje cez 250 km nových cyklotrás, 

počíta sa totiž už s existujúcim 100 km cyklotrás. 

Samotný koncept prevzali od miest ako je Kodaň alebo Amsterdam a prispôsobili 

podmienkam Lyonu. Niektoré cyklodiaľnice budú skutočne dlhé, napríklad č.3 bude spájať 

Quincieux s Givorsom (57 kilometrov) alebo č.5 medzi Saint-Fons, Francheville a Bron (46 

kilometrov). Trasa č.1 zase bude skoro úplne segregovaná, aby boli cyklisti chránení od 

motoristov a nemuseli jazdiť spolu s autami. 

 

Plán cyklodiaľníc v okolí Lyonu 

1 : Vaulx-en-Velin / Saint-Fons 

2 : Cailloux / Mions 

3 : Quincieux / Givors 

4 : Lissieu / Villeurbanne 

5 : Saint-Fons / Francheville / Bron 

6 : Rillieux-la-Pape / Saint-Genis-Laval 

7 : Rillieux-la-Pape / Solaize 

8 : La-Tour-de-Salvagny / Bron 

9 : Jonage / Saint-Genis-Laval 

10 : Marcy-l’Etoile / Meyzieu 

11 : Craponne / Chassieu 

12 : Lyon / Saint-Priest 

13 : Rillieux-la-Pape / Corbas 

Trasy sú vedené tak ako boli vedené niektoré rímske cesty zo všetkých svetových strán. 

 

LYON PLÁNUJE VYBUDOVAŤ 12 

EXPRESNÝCH CYKLOTRÁS S 355 KM 
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Celkovo 49 z 59 obcí bude obslúžené týmito cyklotrasami tzv. Voies Lyonnaises (Albigny-

sur-Saone, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire, Champagne, Charbonnière, Chassieu, 

Collonges, Couzon, Corbas, Curis, Dardilly, Solaize, Décines , Ecully, Feyzin, Francheville, 

Genay, Givors, Grigny, Iriny, Jonage, La Mulatière, La-Tour-de-Salvany, Limonest, Lissieu, 

Lyon, Marcy-l’Etoile, Meyzieu, Neuville, Oullins, Pierre-Benite, Quincieux, Cailloux, 

Rillieux, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Fontaines-Saint-Martin, Fontaine-sur-Saône, Saint-

Germain, Saint-Priest, Saint-Romain, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin, Vaulx -en -Velin, 

Craponne, Vénissieux, Vernaison a Villeurbanne). Sieť je naplánovaná tak, aby 3/4 

obyvateľov zo spádových obcí mali dostupnosť k cyklotrasám do 10 min. 

Vizualizácia riešenia cyklotrasy č.2 a 3 

Trasy však ešte nie sú úplne definitívne, v niektorých prípadoch existujú aj alternatívy a čaká 

tiež nesúhlas niektorých starostov, keďže cyklotrasy budú na úkor parkovacích miest. 

Métropole de Lyon vyčlení na stavbu Voies Lyonnais 100 miliónov eur, o rozpočte sa bude 

hlasovať v januári v rámci PPI. 

zdroj: https://www.lyonmag.com/article/117959/le-reseau-express-velo-devient-les-voies-

lyonnaises-13-lignes-pour-355-km-de-pistes-cyclables-dans-la-metropole 

https://www.lyonmag.com/article/117959/le-reseau-express-velo-devient-les-voies-lyonnaises-13-lignes-pour-355-km-de-pistes-cyclables-dans-la-metropole
https://www.lyonmag.com/article/117959/le-reseau-express-velo-devient-les-voies-lyonnaises-13-lignes-pour-355-km-de-pistes-cyclables-dans-la-metropole
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POLÍCIA VYŠETRUJE, ČI CYKLISTI NEPORUŠILI ZÁKON PRI TRÉNINGOCH OKOLO 

SLOVENSKA 

 
 

Akí sme boli hrdí, že na Slovensku máme konečne zvučné mená, ktoré sa 

zúčastnili závodu okolo Slovenska. Okrem Petra Sagana aj iní veľkí jazdi, napr. 

aj víťaz Tour de France Chrise Froome. Aká bolo prekvapenie priaznivcov 

cyklistiky, keď sa dozvedeli zo správ, že polícia rieši skupinu cyklistov, ktorí 

pred pretekmi trénovali na východnom Slovensku v obci Valaliky. 

 Trénovali v tzv. balíku, to znamená, že išli vedľa seba a práve tento fakt bol 

tŕňom oko policajtov, ktorí sa dožadujú dodržiavania litery zákona, že cyklisti 

môžu jazdiť iba jednotlivo za sebou. 

 Nepomôže fakt, že cyklisti takto trénujú, nepomôže, že išlo o fakt udalosť roka 

na Slovensku. Zákon je proste zákon. To je namieste asi otázka, či skutočne 

musíme takýmto spôsobom znepríjemňovať život športovcom a či by nestálo za 

úvahu aj realizáciu aplikovanie výnimky, kedy cyklisti môžu jazdiť vedľa seba. 

Napríklad v určitom období, pri tréningu, ale za situácie, že neblokujú premávku 

a vozidlá ich môžu obehnúť. 

Lebo ak zažalujeme Petra Sagana, zase budeme známi vo svete, ale iba 

negatívne     
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PRIESKUM SHIMANO O POUŽÍVANÍ E-BICYKLOV V MESTÁCH – ČO ZNAMENÁ 

PRE SLOVENSKO? 

 

Spoločnosť Shimano realizovala ďalší spotrebiteľský prieskum, ktorý ukazuje, že štvrtina 

elektrických bicyklov v EÚ sú mestské bicykle. Je Slovensko mimo tohto trendu? 

Text: Jan Roháč / 23. októbra 2021 

Prieskum analyzoval roky 2020/21, ovlyvnené pandémiou Covid-19. Cieľom prieskumu, už 

tretieho, ktorý spoločnosť na túto tému realizovala, je spoznanie úlohy, ktorú v našej 

spoločnosti zohrávajú elektrické bicykle a ako sa pandémia podpísala na nákupoch a 

využívaní e-bicyklov. 

Na prieskume sa zúčastnilo 14.000 respondentov z krajín Rakúsko, Dánsko, Francúzsko, 

Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Polsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká 

Británia. 

Viac o prieskume na stránke Bike-eu.com. 

I keď sa prieskum neudial na Slovensku, jeho výsledky sú dôležité aj pre slovenské mestá a 

ministerstvá, pretože trendy z vyspelých krajín k nám prichádzajú síce pomaly , ale isto a tak 

sú takéto prieskumy dobrým indikátorom toho, čo treba očakávať a na čo sa treba pripraviť. 

Niektoré zo zaujímavých výsledkov: 

• 24% respondentov uviedlo, že nepoužívajú bicykel na dopravu, pretože v 

mestách chýba bezpečná infraštruktúra; 

• 27% respondentov uviedlo, že kvôli pandémii uvažujú o nákupe elektrického 

bicykla na dopravu po meste; medzi hlavné motivácie bolo vyhnutie sa 

verejnej doprave kvôli Covidu-19 a obmedzenie (či dokonca úplne nahradenie) 

používania auta, v niektorých krajinách je hlavným dôvodom aj snaha aktívne 

sa pohybovať a tiež znížiť svoju uhlíkovú stopu; 

https://www.cyklodoprava.sk/author/jano/
https://www.bike-eu.com/market/nieuws/2021/10/shimano-study-shows-city-e-bikes-are-the-most-popular-option-for-europeans-10141527?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20211023-bikeeurope-std&tid=TIDP5448315X52812B2DB0B84049986F31D37D033930YI4
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• klimatické zmeny a zníženie dopadov svojej mobility na životné prostredie sú 

však uvádzané ako ďalšia dôležitá motivácia použivať e-bicykle u značnej 

časti respondentov vo všetkých krajinách; 

• i keď e-bicykel je podstatne lacnejší ako auto, značná časť respondentov 

uviedla cenu ako hlavnú bariéru kúpy; 

• časť respondentov by si kúpila nákladný bicykel ako alternatívu k autu, ale 

bráni tomu opäť najmä cena, pretože ide najmä o ľudí vo veku 18-35 rokov, 

ktorí ešte nemajú potrebné finančné zázemie; 

• 25% respondentov uviedlo, že počas najbližších 12 mesiacov určite navštívi 

predajňu alebo servis bicyklov a to nielen kvôli kúpe, ale aj kvoli konzultácii a 

získaniu rady. 

Čo z toho vyplýva pre Slovensko? Na prvý pohľad sa zdá, že málo, pretože prieskum sa 

neudial na Slovensku a pretože na Slovensku sa predávajú v drvivej väčšine horské elektrické 

bicykle. Avšak to je iba prvý pohľad, ten druhý hovorí o tom, že jednak e-bicykle žehlia 

kopce a skracujú vzdialenosti a jednak cena tých mestských klesá. Je preto úplne jasné a už 

neodvrátiteľné, že mestské e-bicykle zažijú na Slovensku boom. Mestské e-bicykle na 

Slovensko prídu, len sa to stane o pár rokov neskôr ako vo vyspelých krajinách. Podobne to 

bolo aj s inými bicyklovými fenoménmi, ako sú napríklad horská cyklistika, rekreačná 

cyklistika, drahé horské e-bajky, cyklotrasy – síce neskôr ako v Európe, ale dnes sú tu a sú 

veľké. 

 

Na jednej strane pripravované dotácie do cyklistickej infraštruktúry sú dobrou odpoveďou na 

takéto informácie. Je však veľmi potrebné strážiť ich efektivitu. Tento aj iné prieskumy 

ukazujú, že nedostatočná infraštruktúra je hlavnou prekážkou používania bicykla na dopravu, 

takže starostlivo cielené dotácie môžu s nízkymi nákladmi (neporovnateľne nízkymi voči 

investíciám do individuálnej či hromadnej automobilovej dopravy) v mestách vyvolať nárast 

cyklistickej dopravy až na dvojciferné podiely na celkovej dopravnej práci (samozrejme nie 

hneď, bude na to treba niekoľko rokov). Cyklodopravné komunikácie však potrebujeme nie 

tam, kde ich niekto len tak želá alebo kde sú “pripravené projekty”, ale tam, kde majú 

najväčší potenciál nahradiť časť automobilovej dopravy. Tu sú kľúčovými slovami dáta a 

hodnota za peniaze. 

Zaujímavé sú aj geografické súvislosti. Ukazuje sa, že ani členitosť ani počasie nie sú tak 

určujúcim faktorom, ako si v našom podvedomí myslíme. Opäť, nielen tento prieskum, ale aj 

skutočný život ukazuje, že cyklistická doprava je reálnym dopravným módom v krajinách s 

členitým reliéfom (napríklad Švajčiarsko, Nórsko či Rakúsko), s vlhkým a veterným počasím 

(napríklad Holandsko, Belgicko, Veľká Británia, škandinávske krajiny) či s počasím naopak 

veľmi horúcim (napríklad Taliansko či Španielsko). Toto si uvedomujeme všetci tí, ktorí 

cestujeme po Európe a zájdeme aj inde, ako do rekreačných rezortov – nárast bicyklov v 

uliciach európskych miest je nie že zreteľný, ale priamo do oči bijúci. 

No a napokon je potrebné sa zamyslieť nad kvalitou verejnej správy, ktorá má na starosti 

dopravu a mobilitu, pretože je to v konečnom dôsledku ona, kto rozhoduje. Na Slovensku je 

verejná správa – až na výnimky – z hľadiska nemotorovej dopravy tristná a ak teda mestá a 

štát chcú rozvíjať nemotorovú dopravu, tak nemôžu túto nepriaznivu situáciu ignorovať. 

Črtajú sa tu dva hlavné smery, jednak zamestnávanie viac a viac odborníkov na nemotorovú 

dopravu (s primeraným postavením a mzdou) a jednak vzdelávanie tých, ktorí tam sú teraz. 

Skrátka nie, nesmie sa stávať, že dopravný inšpektorát zamietne snahu obyvateľov (!) o 

zriadenie obytnej zóny s argumentom, že obytná zóna “mala svoje opodstatnenie v 

predchádzajúcom politickom zriadení štátu”, ale dnes už je “priamym ohrozením života a 
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zdravia detí!” (Banská Bystrica). Alebo že snahe miestnej samosprávy o osadenie 

spomaľovacích prahov na ceste cez dedinu, ktorá trpí vysokou intenzitou dopravy a jej 

vysokou rýchlosťou, slepo bráni legislatíva iba preto, že formálne ide o cestu III. tretej a to 

bez ohľadu na to, že premávka tu skutočne ohrozuje životy a zdravie a znižuje životnú úroveň 

obyvateľov a hodnotu ich majetku (Kysucké Nové Mesto). Či prípadne pri masívnej 

generálnej oprave cesty 1. triedy v širšom centre mestečka, ktoré trpí možstvom áut vo 

svojich uličkácha na poriadnu hromadnú dopravu nemá peniaze, sa absolútne ignorujú cyklisti 

a pri širokánskych pruhoch pre autá sa nenájde miesto pre aspoň vyhradené, keď už nie 

separované pruhy pre cyklistov (Banská Štiavnica). V tejto súvislosti je treba ešte spomenúť 

aj nevyhnutné úpravy legislatívy, ale verme, že to je ten najľahšie riešiteľný problém. 

Možno sa zdá prieskum japonskej firmy v krajinách iných ako Slovensko nepodstatný a 

nerelevantný, ale dobrí politici vedia čítať trendy a vedia si z neho prečítať, čo už o pár rokov 

ľudia budú chcieť a najmä čo je v našich mestách potrebné pre zvýšenie kvality života. Máme 

takých? 
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EŠTE VIAC BICYKLOV, TO JE VÍZIA MESTA ENSCHEDE PRE ROK 2030 

Pripravil: Marián Gogola  

Mesto Enschede (158 tis.obyv) investovalo v posledných rokoch veľa peňazí do zlepšenia 

možností cyklistiky. Vďaka tomu je jazda na bicykli v Enschede príjemnejšia a bezpečnejšia. 

Za posledné roky toho mesto dosiahlo veľa. Takmer všetky plány, ktoré urobili v roku 2012, 

boli implementované v roku 2020. Chceme, aby sa všetka doprava pohybovala, a chceme byť 

atraktívnym mestom, v ktorom sa bude žiť. Preto mesto chce zaistiť, aby jazda na bicykli v 

Enschede a jeho okolí bola ešte príjemnejšia a bezpečnejšia. Hlavne preto, aby obyvatelia 

bicyklovali ešte častejšie a menej využívali auto na kratšie výlety a aby mesto zostalo pre auto 

dostupné. A teraz ten hlavný prístup mesta. 

 

Chcú cyklistiku v Enschede čo najviac spríjemniť 

Pozreli sa na to, ako sa veci v posledných rokoch vyvíjajú a kde je možné zlepšiť politiku v 

oblasti bicyklov. Začali sa o tom rozprávať s obyvateľmi Enschede a zistili, že to môže byť 

ešte príjemnejšie a bezpečnejšie. Preto mesto urobilo nové plány na nasledujúce roky, tieto 

plány sú uvedené v tomto dokumente Bicycle Vision Enschede 2030.  

Mesto má tri dôležité ciele, ktoré chce v roku 2030 dosiahnuť: 

• viac bicyklovania v Enschede; 
• menej nehôd s účasťou cyklistov v Enschede; 
• aby boli cyklisti v Enschede veľmi spokojní. 

Aby dosiahli tieto tri ciele, urobia týchto päť vecí 

1. Pokračovať v budovaní dobrých cyklotrás v meste. Dokončiť kompletnú cyklistickú sieť a 
poskytnúť dobré parkovacie zariadenia pre bicykle v celom meste. 

2. Ešte viac sa zlepšiť bezpečnosť na cestách. Chcú tiež, aby bolo prostredie v škole a prechod 
cez kanál bezpečnejšie. A naďalej budú poskytovať informácie pre mladých ľudí aj pre 
starších ľudí. 

3. Chcú, aby v Enschede mohol každý bezpečne bicyklovať. Plánujú to tak, aby nové typy 
bicyklov, ako sú rýchle elektrobicykle a elektrické nákladné bicykle, sa mohli tiež bezpečne 
používať.  

4. Snažia sa povzbudiť ľudí z Enschede, ktorí bicyklujú menej, aby si vzali bicykel. 
5. Postarajú sa o to, aby ste mohli ľahko prejsť na autobus a pokúsiť sa udržať kamióny mimo 

centra.  

6. K týmto štyrom častiam patrí zoznam s dvoma časťami „Základný“ a „Plus“. Zoznam 

„Základný“ 

obsahuje opatrenia, ktoré musí mesto vykonať, aby sme dosiahli stanovené ciele. Tieto 

opatrenia chcú implementovať v nasledujúcich rokoch. 

Radi by vykonali aj zoznam opatrení „Plus“, ale zatiaľ sú tieto opatrenia príliš drahé. 

Tieto opatrenia sa spísali, aby sa ich mohli implementovať v budúcnosti, ak budú k 

dispozícii (extra) peniaze. 
7.  
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Tu si môžete stiahnúť ich cyklovíziu pre rok 2030: 

https://www.fietsberaad.nl/CROWFietsberaad/media/Kennis/Bestanden/Fietsvisie_Enschede_

2030_definitief.pdf 

https://www.fietsberaad.nl/CROWFietsberaad/media/Kennis/Bestanden/Fietsvisie_Enschede_2030_definitief.pdf
https://www.fietsberaad.nl/CROWFietsberaad/media/Kennis/Bestanden/Fietsvisie_Enschede_2030_definitief.pdf
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SSC spustila dlhoočakávané pripomienkovanie vzorových listov pre vodorovné značenie, 

týka sa to aj cyklistov. 

NOVÉ CYKLOSTOJANY V GALANTE 

 

V Galante osadili nové cyklostojany aj vďaka 

participatívnemu rozpočtu Trnavského 

samosprávneho kraja. 

 

 

CYKLOTRASA PIEŠŤANY – VRBOVÉ 

MÁ UŽ AJ VIZUÁL 

 

Cyklotrasa vedúca po nevyužívanej 

železnici prepojí Piešťany, Trebatice, 

Krakovany a Vrbové. Bude dlhá 7,6 km a 

jej súčasťou bude jedno odpočívadlo a 

šesť premostení. Najväčší most povedie 

ponad diaľnicu. Na križovatke s cestou 

medzi Piešťanmi a Kocuricami počítajú 

projektanti so zábranami, ktoré donútia 

cyklistov zastaviť. Projekt zahŕňa aj 

oddychovú zónu na železničnej stanici vo 

Vrbovom. Jej súčasťou bude ihrisko a 

náučný chodník s prezentáciou bývalej 

železničnej trate. 

Tú slávnostne otvorili v roku 1906 a 

osobné vlaky po nej pravidelne premávali 

naposledy v roku 1978. Združenie 

samospráv Zelená cesta sa už dlho snaží o 

premenu železnice na cyklotrasu. Vlani ju 

od Železníc Slovenskej republiky dostalo 

do prenájmu za 6 338 eur ročne. Podľa 

zverejnenej zmluvy môžu byť podvaly a 

koľajnice nahradené asfaltom, ktorý bude 

tvoriť bezpečnú cestu pre cyklistov. 

Pozemky zostávajú majetkom štátu a v 

prípade potreby na nich v budúcnosti opäť 

vznikne železnica. 

Zdroj: zpiestan.sk  
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SSC SPUSTILA PRIPOMIENKOVANIE VZOROVÝCH LISTOV PRE VODOROVNÉ 

ZNAČENIE, TÝKA SA TO AJ CYKLISTOV 

 

Pre tých, čo nevedia načo slúžia vzorové listy. Sú to vlastne šablóny a manuál, aké rozmery a 

tvary by mali mať dopravné značky, resp. značenie, ktoré sa dáva na vozovku. 

Rieši napríklad varianty priechodov pre cyklistov: 
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Cyklistickú stredovú čiaru 

 

Pripomienky je možné poslať do  

15.11.2021 

do 14:00 hod. 
zuzana.drgon@ssc.sk 

Výkresová časť: https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-

predpisy/pripomienkovanie/vl_6.2-2021_10-vykresova_cast.pdf 

Textová časť: https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-

predpisy/pripomienkovanie/vl_6.2-2021_10-textova_cast.pdf 
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+ 
 

 
Auckland lepšie miesto pre všetkých cyklistov. BikeAuckland 

- 

 
Riešenie priestupku cyklistov pri tréningu Okolo Slovenska      
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Cyklistická doprava 

Elektronický odborný časopis o cyklistickej doprave a udržateľnej mobilite 

Číslo 9-10  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 mesta na titulke BSG studio 

                              Skupina Slovensko na bicykli, stránka Cyklodoprava.sk 

           # cyklodoprava 

 

Je to neziskový projekt OZ MULICA.  

 

Vydavateľ: 

OZ MULICA 

Bláhova 449/21 

01004 Žilina 

Email: info@mulica.sk 
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Prečo je lepšia 30 ako 50 km/h.? 
 

 

 

 

 


