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V Žiline pribudnú nové úseky cyklotrás

100 profesorov univerzity v Utrechte išlo vysvetliť žiakom
v základných školách tajomstvá vedy.Ako inak na bicykli!
Zdroj: Twitter

Pedál.

Veľmi zvláštne sa píše o potrebe cyklodopravy, keď nám za
humnami lietajú rakety. Sloboda ako niečo prirodzené dostáva
úplne inú príchuť, keď vidíme koľko utečencov prúdi z Ukrajiny
v storočí, pričom sa snažia zachrániť obyčajný ľudský život. Veru
vážme si mier, kým ho máme a tak ako upozorňujeme na
potrebu zlepšovania cyklistickej dopravy, je dôležité upozorňovať
aj na potrebu slobody a demokracie. Prvé jarné dni si
pravdepodobne celý svet bude odteraz pamätať so zvláštnymi
pocitmi...
Marián Gogola/Redakcia
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NOVÁ TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ PRE
CYKLISTOV

KONFERENCIA VELOCITY 2022 SO
ZAUJÍMAVÝM PROGRAMOM

V Senci osadili zaujímavé cyklostojany v tvare auta.

Tohtoročná konferencia Velocity bude v slovinskej
Ľubľane a už teraz sa môžete tešiť na zaujímavý
program.

https://www.velocity2022.com/en/CONFERENCEPROGRAMME.html
Pred Novou cvernovkou zase osadili nový
cykloservisný bod.

Nosnou témou je Bicyklovanie ako zmena

Pandémia COVID-19 zmenila spôsob nášho života
a spochybnila náš pohľad na realitu. Cyklistika
zohráva významnú úlohu pri riadení a udržiavaní
tejto zmeny po kríze a pri dosahovaní našich
globálnych klimatických cieľov. Cyklistika je
„vietor zmeny“ v rozvoji miest. Prejavuje sa v
prestavbe infraštruktúry, prerozdeľovaní verejného
priestoru, rozvoji konceptov zdieľania, nápadov na
budovanie miest pre ľudí, inovatívnych prístupoch
pri poskytovaní rôznych foriem služieb. občanom a
pri zbližovaní ľudí so zámerom prispôsobiť sa
„novému normálu“ a zlepšiť kvalitu života.

Mimochodom zaujímavý názov má Slovinska
cyklistická sieť: Slovenska kolesarska mreža, Čo je
združenie slovinských cykloklubov.

Zdroj: Facebook Nová Cvernovka
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ECF PUBLIKOVALA REPORT O NÁRODNÝCH CYKLOSTRATÉGIÁCH A AKO SME NA TOM MY?

Ale s údajmi zo 47 európskych krajín
analýza ECF ukazuje, že väčšina krajín má
pred sebou ešte dlhú cestu, ak chcú
dosiahnuť tento cieľ. Týka sa to aj
Slovenska.

PRIPRAVIL: MARIÁN GOGOLA
Tento report ECF po prvý raz poskytuje
komplexný prehľad o stave národných
cyklostratégií v 47 európskych krajinách v čase
rastúceho politického záujmu na celom svete o
cyklistiku ako udržateľný a zdravý spôsob
dopravy.

Vypracovanie národnej cyklistickej
stratégie nie je novým nástrojom politiky.
Holandsko ho „vynašlo“ v roku 1990,
nasledovalo Nemecko v roku 2002 a Česká
republika v roku 2004. Napriek tomu
polovica európskych krajín nikdy
neimplementovala cyklistickú stratégiu
alebo podobný politický dokument (24).

Národná cyklostratégia je totiž kľúčovým
politickým nástrojom pre krajiny na rozvoj a
zvyšovanie podielu cyklistickej dopravy na
národnej úrovni so všetkými pozitívnymi
vplyvmi, ktoré to vytvára, ako je čistejší
vzduch, zdravší a šťastnejší občania, lepší život
v mestách a obciach, konektivitu a živšie
miestne ekonomiky. Ak má svet rýchlo a
efektívne znížiť emisie z dopravy a vyhnúť sa
najhoršej klimatickej kríze, preto sú dôležité aj
národné cyklistické stratégie.
Po prijatí Paneurópskeho hlavného plánu na
podporu cyklistiky v máji 2021 pod záštitou
WHO/Európy a Hospodárskej komisie OSN
pre Európu je teraz 54 krajín v paneurópskom
regióne politicky zaviazaných vypracovať a
implementovať národný cyklistickej stratégie
do roku 2030.

Poznámka redakcie. Nemecko napríklad
svoju cyklostratégiu taktiež revidovalo
niekoľkokrát a upravilo podľa nových
požiadaviek. Momentálne majú tretiu
cyklostratégiu. https://nationalerradverkehrsplan.de/en/federalinitiatives/national-cycling-plan-nvp-2020.
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Zo 47 krajín 23 v určitom okamihu prijalo
národnú cyklistickú stratégiu. Cyklistické
stratégie sú v súčasnosti v platnosti len v
13 z týchto krajín, pričom ich platnosť
vypršala, a preto je potrebné ich
aktualizovať v desiatich, vrátane
cyklistickej krajiny Dánska.

Zo zostávajúcich 24 krajín analyzovaných v
správe je len päť v súčasnosti v procese vývoja
takejto stratégie po prvýkrát.

V Nitre po novom už na
bicykli môžete do pešej

Na dosiahnutie cieľa hlavného plánu do roku
2030, zníženie emisií z dopravy a využitie
mnohých spoločenských výhod cyklistiky, mnohé
krajiny musia urýchlene začať s procesom rozvoja
alebo obnovy svojej národnej cyklistickej
stratégie. Väčšina krajín, ktoré takúto stratégiu
nikdy nemali – a v súčasnosti ju nevyvíjajú – sa
nachádza na Balkáne, vo východnej Európe a na
Kaukaze.

zóny.

Zatiaľ čo národné cyklistické stratégie môžu byť
nástrojom pre rozvoj cyklistiky v krajine, rozsah a
trvanie takýchto stratégií sa značne líšia. Medzi
najpopulárnejšie opatrenia krajín patrí podpora
intermodality (18), právne zmeny diaľničných
predpisov (15) a rozvoj národnej siete cyklotrás
(13). Trvanie väčšiny stratégií zodpovedá
funkčnému obdobiu vlády, ktorá ju prijala (8),
kým iné sú sedemročné (3), desaťročné (6) alebo
dokonca 25-ročné stratégie (Severné Írsko).

Zdroj: FCB mesto Nitra

Zistenia v tejto správe poskytnú referenčnú
hodnotu, na základe ktorej má ECF v úmysle
zverejňovať výročné aktualizované správy s
cieľom sledovať pokrok vo vývoji, implementácii
a efektívnosti národných cyklistických stratégií v
Európe do roku 2030.
Poznámka redakcie: V prípade Slovenska síce
máme národnú cyklostratégiu od roku 2013 a
revidovanú v 2015, ale realita ukázala nutnosť je
aktualizácie na reagovanie na nové trendy a
požiadavky budovania podmienok pre
cyklodopravu. Doteraz platná cyklostratégia
totižto nedisponovala takými údajmi a prístupmi,
ktorá súčasná prax vyžaduje. Formálne sa totiž
môžeme tešiť, že ju máme, ale reálne aplikovanie
pokrivkáva. Takže uvidíme, či sa v tomto smere
pohneme ďalej. Nejaké šumy tu sú, ale zatiaľ nič
oficiálne. Tu by malo byť ministerstvo dopravy
hlavným ťahúňom na bránu a ukázať, že to s
udržateľnou mobilitou a bojom proti klimatickým
zmenám myslí vážne.
Celý report si môžete prečítať:
https://ecf.com/files/reports/national-cyclingstrategies-in-europe-2021
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VÄČŠINA NEMCOV BY VYMENILA AUTO ZA EKOLOGICKÉ DRUHY AKO JE
VEREJNÁ DOPRAVA A CYKLISTIKA

Pripravil Marián Gogola

Podľa prieskumu rozvojovej banky Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) je 75 %
nemeckých domácností, ktoré pravidelne používajú svoje auto, ochotných prejsť na
verejnú dopravu a 66 % by si vedelo predstaviť, že by bicyklovalo častejšie . Prieskum
ďalej odhaľuje, že ľudia žijúci vo vidieckych oblastiach sú takmer rovnako ochotní vziať si
bicykel ako ľudia žijúci v mestách. Rozširovanie miestnych cyklistických sietí by sa preto
malo považovať za hodnotnú investíciu do zmierňovania klimatických zmien a kvality života
samosprávami všetkých veľkostí, uviedli autori.
V roku 2020 bola doprava zodpovedná za 20 % emisií skleníkových plynov v Nemecku ,
pričom značnú časť pripadá na osobné autá, úžitkové vozidlá a autobusy. Navyše dlhodobé
trendy mobility naznačujú, že Nemci trávia čoraz viac času v premávke. V rokoch 2002 až
2017 sa počet prejdených osobokilometrov za deň zvýšil o takmer 20 %, čo predstavuje
celkovo 3,2 miliardy kilometrov za deň.
Prieskum poukazuje na dominantné postavenie automobilu ako „obrovskej výzvy“ pri plnení
klimatických cieľov Nemecka a zdôrazňuje potrebu urýchlenia prechodu na elektrické vozidlá
a využívania efektívnejších dopravných prostriedkov, akými sú cyklistika a verejná doprava.
Samotná elektrifikácia to nepreruší

Štúdia síce považuje elektrifikáciu vozidiel za dôležitú, zároveň však zdôrazňuje, že
elektrické autá sú v porovnaní s cyklistikou a verejnou dopravou relatívne energeticky
neefektívne. Na vyriešenie protichodných cieľov držať krok s rastúcimi požiadavkami na
mobilitu a splnenie klimatických cieľov prieskum zisťoval, za akých okolností by nemecké
domácnosti uvažovali o prechode na ekologickejšie spôsoby dopravy.
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Väčšina respondentov (54 %) uviedla, že by boli ochotní jazdiť na bicykli, ak by mali lepší
prístup k cyklistickej infraštruktúre vrátane väčšieho počtu cyklistických pruhov,
požičovní bicyklov a bezpečných parkovacích miest. Zatiaľ čo 45 % uviedlo, že by si bicykel
brali častejšie, ak by mohli s bicyklom dochádzať verejnou dopravou , 28 % domácností
uviedlo, že kúpa e-bicykla by ich mohla povzbudiť k prechodu na bicykel. Prieskum zistil, že
e-bicykle majú najvyšší potenciál na zníženie emisií uhlíka v stredne veľkých mestách a
vidieckych oblastiach.
Pri verejnej doprave boli ako rozhodujúce faktory, ktoré by mohli umožniť posun k verejnej
doprave, uvedené lepšie napojenie na infraštruktúru (63 %), náklady na verejnú dopravu a
vlastníctvo auta (49 %) a vyšší komfort (19 %).

Autá ako symbol statusu

Prieskum ukazuje, že mnohí Nemci sú stále zosobášení so svojím autom ako symbolom
spoločenského postavenia. Vek a symbolické postavenie auta zohrali dôležitú úlohu pre 35 %
domácností, ktoré by neuvažovali o tom, že by si zobrali bicykel.
40 % domácností, ktoré vnímajú svoje auto ako symbol postavenia, nie je ochotných prejsť na
bicykel za žiadnych okolností. Navyše 53 % ľudí nad 70 rokov nevidí bicykel ako vhodnú
alternatívu k ich autu.
Pre 25 % domácností, ktoré tvrdili, že nebudú využívať verejnú dopravu, nemala veľkosť
mesta, v ktorom žijú, takmer žiadny vplyv na túto voľbu. Podobne ako pri cyklistike bol
najdôležitejší vek a symbolické postavenie.
Pre tieto skupiny prieskum navrhuje zlepšiť imidž cyklistiky a verejnej dopravy, aby sa
uľahčil prechod od súkromného auta.
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Dosahovanie klimatických cieľov

Prieskum dospel k záveru, že na splnenie klimatických cieľov Nemecka musia súkromné
domácnosti výrazne znížiť emisie uhlíka. Zatiaľ čo rôzne regióny volajú po rôznych
riešeniach, prieskum podčiarkuje obrovský potenciál cyklistiky pri znižovaní emisií uhlíka pre
obce všetkých veľkostí, najmä v kombinácii s verejnou dopravou.
A čo my na Slovensku? Vymenili by ste bicykel za súčasný spôsob dopravy?

Cyklomost vo Vysokej nad Moravou je už postavený.
Oficiálne otvorenie bude 7.mája.

Foto: Michal Feik
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NOVÉ KRIŽOVATKY PRE CYKLISTOV A S PREFERENCIOU PRE AUTOBUSY PRI
AMSTERDAME

Pripravil Marián Gogola

Pri letisku Amsterdam Schiphol dali v decembri minulého roka do užívania vynovenú cestu s
cyklochodníkom a vyhradeným autobusovým pruhom v rámci projektu HOVASZ, ktorý sa
realizoval cez viaceré obce. Snaha bola vybudovať udržateľné riešenie pre územie, pričom
dostupnosť, kvalita života a bezpečnosť boli pre obyvateľov najdôležitejšie parametre pri
úprave tejto cesty.
Vybudovanie kvalitného spojenia MHD medzi Aalsmeerom a Schiphol-South (HOVASZ) je
dôležitým článkom v regionálnej sieti HOV. Výstavbou sa výrazne zlepší dostupnosť
Aalsmeeru a biznis parkov Green Park, Schiphol Rijk a Schiphol Logistics Park vo výstavbe.
Základné informácie o projekte HOVASZ.
4,6 km dlhý, vyhradený pruh pre autobusy prichádza medzi križovatkou s Fokkerweg
(Haarlemmermeer) a križovatkou s Poelweg (Uithoorn) a vedie priamo cez Aalsmeer cez
Burgemeester Kasteleinweg. Na Fokkerweg sa buduje autobusový prestupový uzol, ktorý
umožní prestup na rôzne autobusové linky na Schiphol.
V Haarlemmermeer sa nový autobusový pruh pripája k existujúcemu HOV medzi Hoofddorp
a Fokkerweg. V Uithoorne, neďaleko Poelweg, sa nová trasa napája na existujúci autobusový
pruh.
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Vytvorilo sa tak nové spojenie, ktoré je jedným z prepojení v regionálnej sieti HOV, R-net. R
– net je kvalitná verejná doprava (HOV) a znamená častú, pohodlnú a spoľahlivú autobusovú
dopravu pričom je atraktívnou alternatívou k autám. Autobusy a zastávky R-net tak ponúkajú
cestujúcim extra komfort a pohodlie. Nový autobusový pruh bude prechádzať cez 2 nové uzly
verejnej dopravy: Schiphol-South a Aalsmeer Bus Station. Okrem toho boli na trase v
Aalsmeer vybudované 2 nové zastávky R-net: 1 na Van Cleefkade a 1 na Ophelialaan.
Samotný dizajn cesty má niekoľko inteligentných aspektov, ktoré ďalej podporujú
udržateľnosť. Napríklad nahradenie križovatiek kruhovými križovatkami: čo šetrí veľa
zastavovania a zrýchľovania, a tým aj CO2. Autobusy teda jazdia priamo cez 5 zo 6
kruhových objazdov, a preto spotrebujú menej energie. Napríklad autobus robí menej zákrut a
jazda autobusom je pre cestujúcich nielen rýchlejšia, ale aj pohodlnejšia. Projekt napĺňa
prianie obce Aalsmeer zlepšiť kvalitu života, dostupnosť a bezpečnosť oproti starému stavu.
Burgemeester Kasteleinweg (N196) bol preto úplne prepracovaný. Frekventovaná bývalá
provinčná cesta sa zmenila na dvojprúdovú cestu pre miestnu dopravu.
Okrem toho sa vytvoril priestor pre cyklistické a pešie chodníky. Na kruhových objazdoch
majú cyklisti a chodci prednosť pred motorizovanou dopravou. Napríklad v Aalsmeer,
paralelne s Burgemeester Kasteleinweg (N196), bolo vybudovaných 1,5 kilometra chýbajúcej
rýchlej cyklotrasy a cyklotrasa bola rozšírená v dĺžke viac ako 2 kilometre. Pri
Aalsmeerderbrug bol vybudovaný aj cyklistický podjazd a na križovatke s Legmeerdijkom
cyklistický tunel. HOVASZ je projekt Amsterdamského dopravného regiónu, obcí Aalsmer,
Haarlemmermeer, Uithoorn a provincie Severné Holandsko.
Celkové náklady projektu sa odhadujú na 29,1 milióna eur.

Staré riešenie križovatky v Aalsmeer
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Letecký pohľad na novú križovatku v Aalsmeer, zdroj: Google map

Ide tak o udržateľný princíp preferovania ekologických druhov dopravy.

Pozor registrácia Do
práce na bicykli začína

https://www.dopracenabicykli.eu/
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NOVÁ NÁUČNÁ CYKLOTURISTICKÁ
TRASA

UTRECHT OSLAVUJE 900
ROKOV
A
PRETO
OBYVATEĽOM DARUJE 900
BICYKLOV

Slovenský cykloklub v spolupráci s
obcou Pernek a miestnym občianskym
združením Pernecké Oné vyznačil novú
náučnú cykloturistickú trasu. Ide o prvú
zelenú náučnú trasu v Bratislavskom
kraji. Trasu na cykloportáli nájdete pod
číslom N5001 – Náučný cykloturistický
chodník okolím Perneka.

Zaujímavú aktivitu realizuje mesto
Utrecht, ktoré je známe aj podporou
a rozvojom cyklodopravy. Pri
príležitosti 900stého výročia mesta
sa rozhodla radnica, darovať, resp.
predať obyvateľom 900
secondhandových bicyklov za 30
euro. Zakúpiť si ho môžu držitelia
tzv. U-passu (čo je predplatená
karta na verejnú dopravu v regióne
Utrecht.
Nová pernecká náučná cykloturistická
trasa tvorí okruh, umožňuje začať i
skončiť v centre obce. Na trase je
umiestnených spolu až 13 náučných
panelov, z čoho je jedna panoramatická
trasa. Prevedú vás históriou obce,
baníctva v regióne, či faunou a flórou
Malých Karpát.

Súčasťou dohody je aj ročná údržba
bicyklov na Fietshub. Ak je teda
bicykel pokazený, dá sa do roka
bezplatne opraviť.
Tento projekt nazvaný aj Fietsdeal
je partnerstvom mesta Utrecht a
organizáciami Sport Utrecht,
Fietsersbond, BikeFlip a Heel
Utrecht Fietst (Projekt O)

Parametre trasy:
•
•
•
•
•

zdroj: www.heelutrechtfietst.nl
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Farba: zelená so žltým podkladom
Dĺžka: 8,9 km
Prevýšenie: 336/325 m
Náročnosť: SPORT
Trasa je vhodná pre MTB bicykle.
Prechádza po spevnenej ceste,
lesnými cestami a trailovými
cestičkami.

V BRATISLAVE OPÄŤ NOVÉ ÚSEKY
CYKLOTRÁS
Začiatkom marca boli v Bratislave dokončené
nové úseky cyklotrás.
Ide o :

V týchto dňoch boli úspešne vyznačené
ochranné pruhy a cyklopruhy na 3 uliciach!
Brnianska ulica 80m 170m
Dúbravská ulica 150m 160m
Polianky 970m 970m
Jedná sa o skompletizovanie cyklistického
napojenia z Patrónky na Harmincovú ulicu v
Dúbravke.

Zdroj: Facebook Bicykluj Bratislava
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BRUSEL CHCE VIAC PO 20 % NÁRASTE PODIELU CYKLISTOV A ZNÍŽENIA
NEHODOVOSTI

Podľa údajov spoločnosti Acerta,
spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti
ľudských zdrojov, ktorá skúmala návyky
mobility 330 000 pracovníkov v Belgicku
a 14 700 pracovníkov z regiónu hlavného
mesta Brusel, je cyklistika ako spôsob
každodennej dopravy stále populárnejšia.
Z opýtaných 14,57 % uviedlo, že do práce
celý čas alebo časť času jazdili
predovšetkým na bicykli, a ohromujúcich
45,6 % pracovníkov v hlavnom meste
uviedlo, že ich primárnym spôsobom
dopravy na dochádzanie je verejná
doprava.

Zaujímavý report o plánoch v Bruseli
priniesla ECF (autor Ben Luoma).
Nové štúdie o cyklistickej doprave a
bezpečnosti na cestách v regióne hlavného
mesta Brusel poskytujú pozoruhodný
pohľad na dva roky cyklistického boomu,
zatiaľ čo mesto spúšťa nové plány na
vytvorenie väčšej zóny s nízkou
premávkou v centre Bruselu do augusta
2022.
Rok po zavedení rýchlostného limitu 30
km/h v celom meste Brusel výsledky
poukázali na 50 % zníženie smrteľných
nehôd na cestách, súčasné zvýšenie počtu
jázd na bicykli a solídne preferovanie
verejnej dopravy.
Vzhľadom na to, že od augusta 2022
vstúpia do platnosti ďalšie cestné reformy,
v rámci ktorých sa v bruselskom centre
„Pentagonu“ zavedie väčšia zóna s nízkou
premávkou, tieto pozitívne trendy budú
pravdepodobne naďalej rásť.
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Samostatná štúdia využívajúca primárne
údaje zo sčítačov bruselskej mobility
rozmiestnených po celom meste
preukázala pokračujúci rast o 20 % aj po
roku 2020, kedy sa cyklistika rozvinula, čo
samo o sebe zaznamenalo nevídaný nárast
o 64 %. Jedna lokalita, ktorá sa nachádza
pozdĺž cyklotrasy pri kanáli Molenbeek,
skutočne prelomila hranicu 1 milióna jázd
v decembri 2021, po prvýkrát v hlavnom
meste Belgicka. Iné oblasti, ktoré ťažili z
novovytvorenej trvalej cyklistickej
infraštruktúry, tiež zaznamenali výrazný
nárast počtu jázd, ako napríklad Rue de la
Loi, ktorá má teraz obojsmerný cyklistický
pruh.

Zóny 30 priniesli bezpečnosť
Rozhodujúce je, že údaje o bezpečnosti na cestách
zhromaždené organizáciou Brussels Mobility
zaznamenali 50 % pokles smrteľných nehôd na
cestách v porovnaní s rokom 2020, jeden rok po
tom, čo bola v hlavnom meste zavedená rýchlostná
norma na 30 km/h. Úmrtia klesli z 11 na 5, zatiaľ čo
počet ťažko zranených obetí na cestách tiež klesol
zo 121 v roku 2020 na 100 v roku 2021.
Camille Thiry, hovorkyňa Bruselskej mobility
označila zníženie za „veľmi pozitívny vývoj“, ale
bruselská ministerka mobility Elke Van den Brandt
zopakovala, že „cieľom zostáva nula úmrtí a nula
vážnych zranení v Bruseli“.

Nová plánovaná organizácia dopravy v centre
Nové plány, ktoré umožnia lepšie obývateľné
centrum Bruselu
Na základe týchto výsledkov mesto Brusel vo
februári oznámilo aj plány na zriadenie väčšej zóny
s nízkou premávkou v centre mesta „Pentagon“ 16.
augusta s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov a
celkovú atmosféru hlavného mesta. turistov a
návštevníkov.

Možno prekvapivo údaje o bruselskej mobilite
(čerpané zo všetkých časov dňa) tiež ukázali, že
napriek pomalšiemu rýchlostnému limitu nedošlo k
žiadnemu významnému vplyvu na celkové trvanie
cesty. Je zvláštne, že v priebehu roka 2021 klesol aj
počet vozidiel, ktoré prekročili rýchlosť, pričom
vozidlá prekračujúce rýchlostné zóny 30 km/h o 2,4
% menej ako v roku 2020.

Oznámenie prichádza po širokom schválení pešieho
bulváru Anspaach a širokého politického spektra
členov mestskej rady, ktorí prispievajú k novému
plánu, pričom politik Zelených Bart Dhondt
poznamenal, že „toto nie je plán Zelených, ale
väčšiny. Sme presvedčení, že to urobí Pentagon
príjemnejším.“

K zlepšeniu životaschopnosti mesta prispieva aj
drastické zníženie úrovne hluku zaznamenané od
zavedenia normy rýchlostného limitu 30 km/h.
Údaje sa enormne líšili v závislosti od lokality, typu
dopravy a povrchu vozovky, no na niektorých
miestach došlo k poklesu až o 4,8 dB (A). „Cestná
doprava je zdrojom hluku číslo jeden v hlavnom
meste, hluk je tiež druhou environmentálnou
príčinou chorobnosti po kvalite ovzdušia,“ uviedla
Marie Poupé, expertka na hluk z BruselEnvironment. „Nadmerné vystavovanie sa hluku
môže spôsobiť problémy so sluchom, nespavosť,
problémy s učením a koncentráciou a môže zvýšiť
kardiovaskulárne riziká. City 30 je dôležitou pákou
na zlepšenie situácie.“

Z rastúcej populácie obyvateľov, ktorí bývajú v
samotnom centre mesta, iba 30 % rodín vlastní auto
a veľká väčšina nakupujúcich (79 %) podniká bez
auta, keďže oblasť sa stala v posledných rokoch
hyperdostupnou verejnou dopravou. Nový plán bol
vypracovaný po rozsiahlych verejných
konzultáciách a bude opätovne vyhodnotený po
realizácii v októbri 2024 pred komunálnymi
voľbami.
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Oznámenie nasleduje po podobných nedávno
zverejnených plánoch pre obce Schaerbeek a
Anderlecht, z ktorých všetky tvoria súčasť
regionálneho plánu mobility Good Move pre región
hlavného mesta Brusel.

Belgičania bývajú v priemere 20 km od svojho
pracoviska, pričom v regióne hlavného mesta Brusel
je to len 14,7 km.

Plány čiastočne vychádzajú z úspešných opatrení na
zníženie dopravy realizovaných v neďalekom meste
Leuven v roku 2017. Flámske univerzitné mesto
mnohí považujú za príklad osvedčeného postupu pri
navrhovaní politiky na zníženie dopravných zápch a
zlepšenie životaschopnosti centier miest.
Väčší obraz: v Belgicku stále dominujú autá

Napriek tomu je prílišné spoliehanie sa na súkromné
motorové vozidlá z hľadiska životného prostredia a
verejného zdravia úplne neudržateľné.
Popri poskytovaní bezpečnej a efektívnej
cyklistickej infraštruktúry by sa mali vytvoriť
daňové stimuly umožňujúce cyklistiku, ktoré by
boli ekvivalentné tým, ktoré sa v súčasnosti
používajú na poskytovanie služobných vozidiel, aby
zamestnanci, ktorí sa chcú venovať
každodennejšiemu aktívnemu cestovaniu, mali
možnosť vybrať si nový bicykel, elektrobicykel
alebo nákladný bicykel, s ktorým si znížia počet
kilometrov, ktoré najazdia pri dochádzaní.

Bohužiaľ, nie všetky údaje zhromaždené v týchto
štúdiách boli pozitívne. Pozitívne čísla týkajúce sa
využívania cyklistiky a verejnej dopravy
prezentované spoločnosťou Acerta skutočne
ukázali, že región hlavného mesta Brusel je
anomáliou v porovnaní s Belgickom ako celkom.
Na národnej úrovni sa len 7,8 % belgických
pracovníkov spolieha na verejnú dopravu a 78,4 %
jazdí autom do práce, pričom 19,5 % používa
služobné auto na každodenné dochádzanie do práce.

zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/newstudies-new-plan-brussels-aims-even-higher

Využívanie služobných áut v skutočnosti vzrástlo z
18 % v roku 2020 a Niko Smeets zo spoločnosti
Acerta obviňuje tento nárast z konkurenčného trhu
práce, na ktorom daňové stimuly na služobné autá
poskytujú zamestnávateľom jednoduchý bonus,
pomocou ktorého prilákajú a udržia zamestnancov.

Ak sa však hybridná práca, teda kombinácia
kancelárskej práce a práce z domu, zachová aj po
koronavíruse a pracovníci ešte viac znížia počet
kilometrov na dochádzanie, bude to obojstranne
výhodná situácia.
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HELSINKY CHCÚ BYŤ VIAC CYKLISTICKEJŠIE

ECF priniesla v rámci svojej série zameranej na vizionárske cyklomestá #VisionaryCities
Series článok (autor Cian Delaney) o progrese v Helsinkách. Tie sa chcú stať cyklistickejším
mestom. Ako to chcú dosiahnuť?
Helsinki investujú do progresívnej cyklistickej infraštruktúry, aby dosiahli svoj cieľ stať sa
„najfunkčnejším mestom na svete“ . Výstavba cyklistického tunela „ Kaisa“ v hodnote 23
miliónov eur pod hlavnou stanicou mesta predstavuje významný záväzok k dosiahnutiu
želanej rovnováhy medzi všetkými druhmi dopravy. Tento záväzok je v súlade s helsinským
cieľom stať sa uhlíkovo neutrálnym do roku 2035 , čo je cieľ, ktorý bol začlenený do
mestského akčného plánu pre bicykle na roky 2020-2025 .
Helsinský plán siete Baana.
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Etapy budovania cyklosiete v Helsinkách, https://www.hel.fi/en/urban-environment-andtraffic/cycling/construction-of-cycle-paths
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Výstavba tunela Kaisa sa už začala a má byť dokončený do roku 2023. Po dokončení bude
tunel predstavovať rozhodujúce prepojenie medzi východnou a západnou stranou siete
cyklistickej superdiaľničnej siete „ Baana“ s odhadovaným denným objemom bicyklov
medzi 6 000 a 10 000 ľudí .
Čo je plán siete Baana?

Plán siete Baana pozostáva zo 130 km komplexnej siete navrhnutej na prepojenie všetkých
prímestských oblastí Helsínk s mestským jadrom a medzi sebou navzájom. Cyklisti idúci z
východu na západ za železničnú stanicu musia v súčasnosti absolvovať približne pol
kilometra dlhú obchádzku po cyklistickom chodníku Kaivokatu, ktorý je podľa súčasných
zásad navrhovania mesta, založených na holandských a dánskych princípoch osvedčených
postupov, považovaný za podpriemerný a nevhodný. Odhaduje sa, že tunel Kaisa skráti
cyklistom čas na cestu najmenej o dve minúty, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj viac.
Aké sú špecifikácie tunela?

Aktuálne podmienky pre cyklistiku na Kaivokatu. Foto: Oskari Kaupinmäki
Samotný tunel bude mať dĺžku 220 metrov s 4 metre širokým cyklistickým chodníkom, ktorý
bude viesť pozdĺž 3,5 metra širokého chodníka pre chodcov. Súčasťou projektu bude aj park
and ride pre 1 500 bicyklov, čo efektívne podporí multimodálnu dopravnú konektivitu .
Tunel Kaisa bude mať prístup aj do už existujúceho podchodu, kde je polovica nástupíšť
prístupná priamo z podzemia. Ostatné plošiny sú prístupné nad zemou.
Železničnú stanicu po existujúcej cyklotrase pozdĺž Kaivokatu v súčasnosti obchádza okolo
4000 cyklistov (pozri obrázok vyššie). Odhaduje sa, že tunel Kaisa pojme až 10 000
cyklistov denne. Ak vezmeme do úvahy zostávajúce objemy bicyklov na Kaivokatu, očakáva
sa, že tunel vytvorí až 2 900 nových cyklotrás pozdĺž trasy z východu na západ.
Okrem toho sa vo výpočte vykonanom pre fínsku dopravnú a komunikačnú agentúru
Traficom odhaduje , že emisie uhlíka sa znížia o 440 ton ročne , keď objemy bicyklovania
stúpnu na predpovedané úrovne a zníži sa modálny podiel automobilovej dopravy.

21

Zlepšenie podielu cyklistickej dopravy v Helsinkách

Mapa plánu tunela Kaisa vo vzťahu k súčasnej cyklotrase Kaivokatu
V súčasnosti predstavuje podiel všetkých ciest na bicykli v Helsinkách približne 9 % .
Dlhodobým cieľom Helsínk je podľa už spomínaného akčného plánu pre bicykle
zdvojnásobiť modálny podiel na 20 % do roku 2035 a zároveň urobiť z mesta celoročné
cyklistické mesto vhodné pre ľudí všetkých vekových kategórií a schopností. Akčný plán
schválilo mestské zastupiteľstvo 2. novembra 2020.
Budúce plány na trase zahŕňajú zlepšenie súčasnej cyklistickej infraštruktúry na oboch
stranách tunela, najmä na východnej strane. Konkrétne plány ešte nie sú k dispozícii, ale
mestské projektové normy vyžadujú kvalitu cyklodiaľníc, čo znamená cieľovú šírku
cyklotrasy 4 metre alebo napríklad cyklistické ulice.
Tunel Kaisa je veľkým skokom vpred, aby sa Helsinki stali európskym hlavným mestom
cyklistiky, ale predstavuje len zlomok toho, čo príde. Stačí však povedať, že po dokončení
130 km siete Baana by sa tunel Kaisa mohol veľmi dobre stať helsinskou verziou
svetoznámeho cyklistického mosta v Kodani, Cykelslangen !
Súčasný progres stavby cyklotrás je znázornený na nasledovnom linku:
https://kartta.hel.fi/?link=arEVs1#
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Že mestá realizujú opatrenia na zlepšenie udržateľnej mobility, na to sme si už zvykli. Ale
žeby sa na to strategicky zamerali aj zamestnávatelia, tak najmä v našich podmienkach je to
ako hľadať ihlu v kope sena.
Avšak okolo najrušnejšej stanice v Holandsku, Utrecht Central, sa deväť najväčších
zamestnávateľov spoločne dohodlo na ďalekosiahlych ambíciách týkajúcich sa udržateľnej
dostupnosti oblasti. Vytvorili koncept “Goedopweg”, čo by sme mohli preložiť ako Na dobrej
ceste. Ich cieľom je do roku 2025 znížiť emisie CO2 z ich spoločnej mobility na polovicu.
Pripravovaný balík opatrení na stole ušetrí 11 000 CO2 ton ročne. Za týmto účelom
spoločnosti úzko spolupracujú a každá prispôsobuje svoju politiku mobility podľa svojich
schopností. Každý zamestnávateľ preto prispieva k spoločnému cieľu vlastným primeraným
spôsobom.

Spoločné opatrenia
Viac ako 20 000 zamestnancov týchto spoločností bude po zrušení Covidových opatrení
čiastočne pokračovať v práci z domu. Do práce budú cestovať najmä mimo dopravnej špičky.
Využívajú na to okrem iného NS TreinWijzer, ktorý ukazuje očakávané davy cestujúcich vo
vlakoch. Cestovanie verejnou dopravou alebo bicyklom bude mať čoskoro prednosť pred
cestovaním autom; aj keď si to vyžaduje trochu viac času na cestu. Goedopweg podporí
zamestnávateľov spoločnou behaviorálnou kampaňou, ktorá zamestnancom ukáže ich výber.
Do roku 2025 chcú spoločnosti spoločne povzbudiť ďalších 2 500 zamestnancov, aby jazdili
na bicykli a ďalších 2 600 ľudí, aby prišli pracovať v pokojných dňoch a časoch, v porovnaní
so situáciou v roku 2019. V roku 2025 tak zamestnanci budú tráviť v práci do 60 %
pracovného času.

Individuálne opatrenia
Spoločnosti prijímajú aj individuálne opatrenia, ktoré zodpovedajú charakteru ich práce a ich
zamestnancov. Napríklad zamestnanci VodafoneZiggo čoskoro strávia v kancelárii priemerne
polovicu svojho času. Pretože spoločnosť bude pracovať s konkrétnymi tímovými dňami,
pracovný čas rozložia efektívne do celého týždňa. Zamestnanci dochádzajú v rámci možností
na bicykli alebo verejnou dopravou. Každý zamestnanec má NS kartu (dopravnú kartu
holandských železníc).

De Volksbank už zaviedla všetky spomínané opatrenia. Vo firme sa už roky pracuje z domu
dva dni v týždni, nárast používania bicyklov je vyšší ako u auta, keďže do 10 kilometrov
dochádzania sa nevracajú žiadne náklady na auto. Spoločnosť už dávnejšie vymenila aj
parkovacie miesta za prístrešky na bicykle. De Volksbank sa podelila o svoje poznatky s
Jaarbeurs. Teraz sa rozhodli pre bicykel aj zavedením lízingového bicykla a znížením úhrady
za auto. Rabobank sa zameriava na hybridnú prácu s Rabo@Anywhere. Zamestnanci
prichádzajú do kancelárie len vtedy, keď je to naozaj dôležité. NS žiada svojich
zamestnancov, aby cestovali vtedy, keď je vo vlaku ticho, a teda rozložené na týždeň a deň.
NS a ProRail tiež naplánujú zasadnutie správnej rady na stredu, oveľa pokojnejší deň
cestovania.
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Prispôsobivý rast
Deväť zúčastnených spoločností sú daňové úrady, magistrát Utrechtu, Jaarbeurs, Movares,
NS, ProRail, Rabobank, VodafoneZiggo a de Volksbank. Spoločne chcú udržať oblasť stanice
Utrecht udržateľne dostupnú, aj keď bude čoskoro opäť rušnejšia. Za týmto účelom počas
posledného roka a pol úzko spolupracovali s podporou Goedopweg.

Projekt Goedopweg v regióne Utrecht
Na projekte Goedopweg spolupracujú obce Utrecht a Amersfoort, provincia Utrecht,
Rijkswaterstaat stredné Holandsko a ministerstvo infraštruktúry a vodného hospodárstva, aby
zabezpečili dobrú dostupnosť a kvalitu života v regióne Utrecht.
No a ako sú na tom zamestnávatelia na Slovensku? Asi sa radšej nemám ani pýtať… Asi ako
šafránu..
zdroj: https://goedopweg.nl/nieuws/utrechts-stationsgebied-maakt-afspraken-over-duurzaamwoonwerkverkeer?fbclid=IwAR1EnDpOdctjpDAI4Q9bp8tZRxp9bFPOoSJfkl_njlUdFFe_2UPZG4
tvnjs

24

Bitka o najlepší dizajn križovatky.
redakcia
Asi by sme skôr v súčasnosti privítali takéto boje. O čo išlo? Na virtuálnom bojisku sa stretli
Holanďania, Nemci a Dáni. A o čo bojovali? Kto najlepšie vyrieši križovatku pre cyklistov v Helsinkách.
Kto myslíte, že vyhral? Tento súboj projektantov bol v rámci európskeho projektu Handshake.

Vo februári 2022 zorganizovali zástupcovia Kodane, Mníchova a Amsterdamu vzdelávací
workshop International Junction Design Challenge . V rámci tejto výzvy sedeli malé tímy
dopravných inžinierov a plánovačov z troch miest spolu a diskutovali o novom možnom
návrhu križovatky.

Foto: projekt Handshake
Spomínaná križovatka sa nachádza v Helsinkách , budúcom hlavnom meste cyklistiky.
Helsinki poskytli potrebné údaje a technické podrobnosti a počas výzvy boli prítomní
zástupcovia Helsiniek, aby odpovedali na otázky a poskytli pripomienky k návrhom. Aj táto
helsinská delegácia zvolila víťaza!
Hoci sa nachádza v Helsinkách, možný dizajn novej križovatky mal byť vyvinutý podľa
princípov, predpisov a smerníc pre dizajn, ktoré sa nachádzajú v každom z hlavných miest
cyklistiky. Myšlienka a potreba tohto druhu výziev vyplynula zo skutočnosti, že každé mesto
má svoj vlastný spôsob, ako veci robiť, a niekedy nie je ľahké prekladať medzi týmito
rôznymi kontextmi pri zdieľaní vedomostí.
Podľa organizátora masterclass, Raoula Teekampa , „aplikovanie našich rôznych spôsobov
práce na rovnakú výzvu objasní niektoré z týchto rozdielov a pomôže odhaliť výhody a
nevýhody každého prístupu“ . Prvok súťaženia prispel k tomu, že táto majstrovská trieda bola
zábavná a neformálna, ako aj podnietila hodnotné diskusie v rámci mesta aj medzi mestami.
Križovatka, ktorú si vybrali Helsinki, bola vybraná z mnohých dôvodov: potrebuje sa
prerobiť, je to typická križovatka v meste, je na nej veľa cyklistov, má semafóry a má k
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dispozícii relevantné údaje. Zvolená križovatka bola križovatka Sahaajankatu a
Mekaankonkatu/Roihuvuorentie.
Helsinki dospeli k záveru, že návrhy (najmä tie z Kodane a Mníchova) boli podobné tým,
ktoré mohli navrhnúť ich vlastní inžinieri, ale s niektorými ďalšími funkciami pre cyklistov
(napríklad samostatné semafory). Dizajn ponúkaný Amsterdamom sa najviac líšil od
súčasných štandardov. Keďže boli Helsinki spokojní so všetkými návrhmi, mali problémy s
výberom víťaza, takže sami Cycling Capitals museli hlasovať za svojho favorita. Amsterdam
bol vybraný ako šťastný výherca!
Tím z Helsínk považoval túto skúsenosť za vzdelávaciu aj inšpiratívnu a predpokladá, že
všetky tri návrhy budú v budúcnosti zvažované počas vlastného interného procesu redizajnu.
Návrhy poskytujú aj ďalšiu perspektívu a argumentáciu v prospech lepšej integrácie
cyklistickej dopravy.
Pri pohľade do budúcnosti, Cycling Capitals vyjadrili záujem zúčastniť sa ďalšieho kola
takejto dizajnérskej výzvy – možno nabudúce s tímami zmiešaných miest.
Križovatka Sahaajankatu a Mekaankonkatu/Roihuvuorentie v Helsinkách.

Snímka: City of Helsinki
Nižšie uvedená mapa ukazuje umiestnenie semaforov v blízkosti. Príslušná križovatka je
viditeľná v hornej časti mapy.
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Snímka: City of Helsinki

Obrázok od: Google Maps
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Víťazný návrh z Amsterdamu. Konštrukčný softvér 'OTTO' sa použil na výpočet časy
vyprázdňovania križovatky a 'Microstation' pre výkresy.

Snímka: Raoul Teekamp
Dizajn z Kodane.

Snímka: City of Copenhagen
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Dizajn z Mníchova.

Snímka: Mesto Mníchov

Snímka: Mesto Mníchov
A ako by uspeli slovenskí projektanti?
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V Žiline pribudnú nové úseky cyklotrás.

Pripravil: Marián Gogola

Žilina plánuje v najbližších mesiacoch vybudovať cyklotrasy za takmer 680-tisíc eur.
V uplynulých dňoch začali práce na viac ako kilometrovom úseku cyklotrasy V10, ktorá
povedie po Ulici M. R. Štefánika a spojí cyklotrasu na Košickej ulici (pri Hypermarkete
Tesco) s Námestím Andreja Hlinku. Vybuduje sa aj prvý úsek cyklotrasy V9 na Rosinskej
ceste, ktorá povedie zo sídliska Vlčince smerom na Vodné dielo Žilina. Celková
dĺžka trasy pre bicykle bude 1 242 metrov. Druhý úsek je pripravený, čaká sa na schválenie
finančných prostriedkov z eurofondov. Na treťom úseku cyklotrasy prebieha majetkovoprávne vysporiadanie. Stavebné práce na budovaní cyklotrasy sa dotýkajú aj Ulice M. R.
Štefánika. Koncom roka sa 2021 zrealizovalo aj vybudovanie cyklopruhov na ulici sv. Cyrila
a Metoda, ktoré slúžia cyklistom pri prepojení smerom na Vodné dielo, alebo smerom
k Hypertescu. Budovanie cyklopruhov si vyžadovalo dlhoročné rokovania jednak s mestom
ako aj políciou. Čiastočne sa podarilo v minulosti vyznačiť iba koridory pre cyklistov.
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Úpravou sa zmenila aj organizácia dopravy, kde v ľavom pruhu dovtedy parkujúce autá
blokovali jazdný pruh, ktorý sa na väčšine úseku nepoužíval. Autám sa tak oficiálne vytvorili
parkovacie miesta. Vytvorilo sa miesto pre stredný jazdný pruh a aj miesto pre cyklopruh.
Aby samotní vodiči neboli prekvapení, využila sa aj možnosť informovania o novom
usporiadaní jazdných pruhov.

Bolo by ešte dobré prepojiť túto cyklotrasu s ulicou Vysokoškolákov, to sa však nedá úplne
segregáciou ani vyhradeným cyklopruhom. Skôr prichádzajú do úvahy ochranné cyklopruhy.
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Taktiež sa popri univerzite na jednosmernom úseku pre autá vytvoril protismerný jazdný pruh
pre cyklistov.

Veríme, že počet úsekov bude pribúdať

.
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V ROKU 2022 VIEDEŇ PLÁNUJE 17 KM CYKLOTRÁS

redakcia
Tak tomu sa povie plán. Mesto Viedeň chce zlepšovať podmienky pre cyklistov v rámci
Radweg ofenzívy 2022. Plánuje totiž v tomto roku realizovať 44 projektov, ktoré prispejú k
17 km nových cyklotrás. Informáciu priniesol portál:
https://www.fahrradwien.at/radwegoffensive-2022/

Najdôležitejšie z programu rozšírenia cyklotrás na rok 2022
Viac miesta pre cyklistov na Lassallestraße: nová, široká, obojsmerná cyklotrasa

Lassallestraße je jednou z najviac využívaných cyklotrás v meste. V roku 2021 tu bolo
napočítaných viac ako 1 milión cyklistov . Priestor na Lassallestraße sa prerozdelí a pre
cyklistov bude v budúcnosti k dispozícii nová, viac ako 4 metre široká obojsmerná cyklotrasa.
Nová obojsmerná cyklotrasa sa tiahne od Straße der Wiener Wirtschaft po Vorgartenstraße a
je súčasťou cyklomagistrály z 1. obvodu do Donaustadtu. Zároveň sa zväčšia a zatraktívnia
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zelené plochy na Lassallestrasse.

Vizualizácia rozšíreného obojsmerného cyklistického chodníka Lassallestraße. (c)
zoomvp.at/Vienna Mobility Agency/FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH
Nové cyklistické prepojenie z 19. na 20. obvod: Gunoldstraße – Heiligenstädter Bridge –
Lorenz-Müller-Gasse
Most Heiligenstädter spája 19. a 20. obvod. Nevyhnutná obnova mosta slúži na vyplnenie
medzery v sieti cyklotrás. Náhradná nosná konštrukcia pre obnovu mosta zostane zachovaná a
v budúcnosti bude slúžiť ako atraktívne cyklistické a pešie prepojenie.
Na oboch stranách Dunajského kanála budú v budúcnosti komfortné výstupné rampy, ktoré
zlepšia prepojenie medzi Döblingom a Brigittenau pre cyklistov a chodcov a umožnia
bezbariérové napojenie na Dunajský kanál. Rampy majú využiteľnú šírku 3,50 m a každá
bude dlhá približne 132 m.
Nová štruktúra bude dokončená v marci 2022. Potom sa začne s opravou mosta Heiligenstadt.
Dokončenie mosta pre peších a cyklistov s bezbariérovým napojením na Dunajský kanál je
plánované na rok 2023.
Nová, viac ako 300 metrov dlhá obojsmerná cyklotrasa pozdĺž Gunoldstraße – s napojením na
Gallmeyergasse v 19. obvode a viac ako 460 metrov dlhá obojsmerná cyklotrasa v LorenzMüller-Gasse vytvára viac ako 1,2 kilometra cyklistické spojenie cez most Heiligenstädter
medzi Döblingom a Brigittenau.
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Alberner Hafenzufahrtstraße: Na bicykli do Dolného Rakúska

Mesto Viedeň tento rok zlepšuje aj situáciu pre cyklistov na Alberner Hafenzufahrtstrasse. Tu
sa uzavrie medzera v cyklistickej sieti. Od Warnekestraße v smere do mesta bude chodník a
cyklotrasa predĺžená k existujúcej cyklistickej infraštruktúre. Príslušné spoje a križovatky
budú prerobené tak, aby ich mohol bez problémov využívať každý.
V rámci uzatvárania medzery sa prepoja aj cyklistické pruhy na Simmeringer Lände pod
Freudenauer Hafenbrücke a na Neubachbrücke sa napojí – tiež nový – projekt cyklotrasy
Schwechat/Dolné Rakúsko. Výstavba na viedenskej a dolnorakúskej strane sa má začať tento
rok. V budúcnosti bude možné bezpečne a pohodlne jazdiť na bicykli zo Simmeringu do
Schwechatu alebo na letisko.
Davidgasse: Na bicykli do „Supergrätzl“

Davidgasse v Favoriten sa rozširuje o cyklistickú dopravu. V prvom kroku sa medzi
Laxenburger Straße a Siccardsburggasse vytvorí nový obojsmerný cyklistický chodník a nový
chodník a cyklotrasa. Medzi ulicami Siccardsburggasse a Neilreichgasse sa z Davidgasse
stáva ulica vhodná pre cyklistov.
Vďaka novému cyklistickému spojeniu sa na prvý viedenský „Supergrätzl“ dostanete na
bicykli. Oblasť medzi Neilreichgasse, Gudrunstrasse, Leebgasse a Quellenstrasse bude
dopravne upokojená, zelenšia a chladnejšia. Tým sa podniknú kroky proti vplyvom
klimatických zmien a zvýši sa kvalita pobytu pre obyvateľov.
Vylepšenia cyklotrasy Linke Wienzeile

Wientalradweg, ktorá spája mesto s okolím – od Operngasse po križovatku Purkersdorf – je
jednou z najobľúbenejších cyklotrás vo Viedni. Mesto už niekoľko rokov intenzívne v
úsekoch pracuje na optimalizácii trasy. Ďalšia fáza sa bude riešiť tento rok. Koncom mája a
začiatkom júna sa začne na Linke Wienzeile medzi Winckelmannstrasse a Anschützgasse v
oblasti ľavého jazdného pruhu výstavba samostatnej obojsmernej cyklotrasy, ktorej
dokončenie je plánované na september 2022.
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Deutschordenstraße: Do nového školského kampusu choďte bezpečne na bicykli

S cieľom zlepšiť dostupnosť budúceho školského areálu na Deutschordenstraße na bicykli a
ponúknuť bezpečné a pohodlné napojenie na cyklotrasy bude existujúci viacúčelový pruh
nahradený zmiešaným chodníkom pre chodcov a cyklistov v dĺžke viac ako 300 metrov. a
šírka 3,80 až 4,60 metra. Optimalizuje sa aj napojenie na 13. obvod.
Pötzleinsdorf, Gersthof a Jörgerstrasse: Vylepšenia pre cyklistiku

V 17. a 18. obvode sa už začalo s prácami na cyklistickej sieti. Jörgerstraße medzi Hernalser
Gurtel a Ranftlgasse zatraktívni 16 nových stromov, oddychové zóny a pitné fontánky.
Zlepšenie pešej a cyklistickej dopravy ich robí bezpečnejšími na cestách. Projektom
„Klimafitte Pötzleinsdorfer Straße“ sa výrazne zlepšuje cyklistická infraštruktúra pre
Pötzleinsdorf a Gersthof. Sieť cyklotrás sa rozšíri o nové prepojenie v dĺžke vyše 900 metrov.
Na Pötzleinsdorfer Straße – od konečnej linky 41 smerom do centra mesta po diskovú horskú
cestu – sa chodník na pravej strane rozšíri a stane sa zmiešaným chodníkom pre peších a
cyklistov. Na Gersthofer Strasse vedie cyklotrasa čiastočne popri ceste, čiastočne medzi
chodníkom a stromoradím do Erndtgasse.

Vizualizácia redizajnu Pötzleinsdorfer Straße. (c)Mobility Agency Vienna/zoomvp.at

Cyklistická ofenzíva Donaustadt
V rokoch 2022 a 2023 bude vybudovaných 14 kilometrov nových a vylepšených cyklospojení
v hlavnej cyklistickej sieti v 22. obvode. Nová cyklistická infraštruktúra vzniká okrem iného
na uliciach Wagramer Strasse, Donaustadtstrasse a Breitenleer Strasse. Podrobnosti o
cyklistickej ofenzíve Donaustadt
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Mosty pre cyklistiku: Erdberger Steg, Kagraner Brücke & Kagraner Steg

Vizualizácia plánovanej cyklotrasy na moste Kagran, Wagramer Straße. (c)
ZOOMVP.at/Mobility Agency Viedeň
Erdberger Steg a Kagranerov most budú tiež optimalizované pre cyklistiku. Erdberger Steg
medzi 2. a 3. obvodom sa rozšíri, čím sa vytvorí väčší priestor pre všetkých účastníkov
cestnej premávky. Ako dodatočné zlepšenie pre chodcov a cyklistov bude oddelená plynulosť
dopravy na konci mosta na strane 3. obvodu. Riadenie semaforov je optimalizované aj tak,
aby boli kratšie čakacie doby pre chodcov a cyklistov.
Na Kagranovom moste vybehne popri vozovke na rozdiel od minulosti nový cyklochodník.
Výsledkom je oddelenie od chodcov. Renováciou prechádza aj Kagraner Steg: drevenú nosnú
konštrukciu nahrádza moderné a poveternostným vplyvom odolné riešenie zo sklenených
vlákien. Lávka bude v budúcnosti vedená ako bezbariérový spoločný chodník a cyklotrasa.
Sieť cyklistických ulíc vo Viedni sa bude v roku 2022 ďalej rozrastať. Kürschnergasse v 21.
obvode sa stáva cyklistickou ulicou vo vzdialenosti viac ako 200 metrov – medzi OswaldRedlich-Gasse a Schererstraße. Cyklistickou ulicou sa stane aj Döblinger Gurtel v 19. obvode
medzi Nußdorfer Straße a Glatzgasse.
Goldschlagstraße vhodná pre bicykle je dokončená: viac ako 900 metrov dlhá uzávera
medzery na poslednom úseku z Ameisgasse do Reinlgasse sa uskutoční tento rok. Vo 4.
obvode bude Schelleingasse vhodná pre cyklistov z Blechturmgasse do Graf-StarhembergGasse.
V Kleine Neugasse a na Mittersteig sa vytvára cyklistické spojenie medzi 4. a 5. obvodom.
Obľúbené pre cyklistov: Cyklistická dopravná sieť sa rozširuje o Kaistrasse, ktorá je vhodná
pre cyklistov. A časť Davidgasse bude aj pre cyklistov.
Celkom zaujímavé, čo poviete?
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V NOVÝCH A REKONŠTRUOVANÝCH BUDOVÁCH MOŽNO BUDE POVINNOSŤ
ZABEZPEČIŤ PARKOVACIE MIESTA PRE BICYKLE

Redakcia

Možno preto, lebo Európska únia momentálne reviduje novú direktívu o Energetickej
hospodárnosti budov. Tá by mala obsahovať povinnosť vybudovať aj parkovacie miesta pre
bicykle. Správu priniesla ECF, pričom by to uľahčilo podmienky pre bicyklovanie v EÚ.
A aký je samotný návrh?
Všetky nové obytné a nebytové budovy v EÚ, ako aj tie, ktoré prechádzajú rozsiahlou
rekonštrukciou, budú musieť poskytnúť povinné miesta na parkovanie bicyklov, podľa
nového návrhu Európskej komisie na revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov
(EPBD) zverejnenej 15. .
Návrh uznáva, že udržateľná mobilita, ako je cyklistika, môže zohrávať významnú úlohu pri
znižovaní celkovej spotreby energie domácností, a zahrnutie minimálnych požiadaviek na
parkovanie bicyklov vo všetkých budovách spĺňa dlhodobé odporúčanie Európskej federácie
cyklistov (ECF), ktorá víta návrh Komisie.
Philip Amaral, riaditeľ pre politiku a rozvoj Európskej federácie cyklistov: „Budovy a
mobilita spolu tvoria viac ako 60 % emisií skleníkových plynov v Európe. Keďže väčšina
ciest začína a končí pri nejakom type budovy, má zmysel len nezaobchádzať s týmito dvoma
sektormi izolovane. ECF s potešením vidí, že cyklistika, energeticky najefektívnejšia zo
všetkých druhov dopravy, si našla svoje zaslúžené miesto v rámci smernice o energetickej
hospodárnosti budov.“
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Návrh revízie EPBD je súčasťou stratégie Renovation Wave Strategy a pomôže dosiahnuť
ambiciózne ciele Európskej zelenej dohody, ktorej kľúčovou súčasťou je podpora zelenej
mobility. Návrh správne uznáva, že nedostatok parkovacích miest pre bicykle je príliš často
hlavnou prekážkou pre ľudí na bicykli a že povinné parkovanie bicyklov je spôsob, ako
podporiť cyklistiku ako „ústredný prvok udržateľnej mobility s nulovými emisiami“. Podľa
výskumu ECF má v súčasnosti len šesť členských štátov EÚ zavedené minimálne
kvantitatívne normy na parkovanie bicyklov.
V návrhu sa stanovuje:
Minimálna požiadavka na zabezpečenie dvoch parkovacích miest pre bicykle
„pre každé obydlie“ v nových a zrekonštruovaných obytných domoch s viac ako
tromi parkovacími miestami.
Minimálna požiadavka zabezpečiť jedno parkovacie miesto pre bicykle na
každé parkovacie miesto v nových a zrekonštruovaných nebytových budovách s
viac ako piatimi parkovacími miestami.
Minimálna požiadavka na zabezpečenie jedného parkovacieho miesta pre
bicykle na každé parkovacie miesto vo všetkých existujúcich nebytových
budovách s viac ako 20 parkovacími miestami do roku 2027.
Výzva pre členské štáty EÚ vo všeobecnosti, aby zabezpečili súdržnosť
politík v oblasti budov, mäkkej a zelenej mobility a mestského plánovania.

Fabian Küster, riaditeľ pre advokáciu a záležitosti EÚ z Európskej federácie cyklistov: „Dve
parkovacie miesta pre bicykle pre každé obydlie v nových a zrekonštruovaných obytných
domoch predstavujú potenciálnu zmenu hry, ktorá odstraňuje jednu z hlavných prekážok
každodenného bicyklovania, najmä pre obyvateľov bytov. blokov, a to nedostatok dostupného
a bezpečného parkovania bicyklov. O pár rokov sa cyklistika môže stať oveľa jednoduchšou
pre milióny Európanov.“
Celkovo ECF uznáva, že návrh revízie EPBD je veľkým krokom správnym smerom, hoci
vyjadruje poľutovanie nad tým, že požiadavky na parkovanie bicyklov závisia od parkovania
áut, čo znamená, že budovy bez parkoviska nebudú musieť poskytovať priestory pre bicykle.
Ďalším nedostatkom je absencia povinných nabíjacích bodov pre e-bike.
ECF sa teší na úzku spoluprácu s Európskou komisiou a našimi zainteresovanými stranami na
ďalších krokoch v súvislosti s touto vylepšenou smernicou.
Možno by smernica mala počítať s parkovacím miestom pre bicykle pre každú budovu bez
nutnosti zmieňovať parkovanie pre autá.
Samotný návrh direktívy nájdete tu:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0802&qid=1641802763889
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+
Schválené zmeny v zákone o cestnej premávke
zlepšujúce podmienky pre cyklistov.

Napriek veľkej radosti z novely zákona
o cestnej premávke nás moc nepotešilo
predĺženie možnosti parkovania na
chodníkoch
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