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Ako Paríž chce zmeniť okruh pre autá na zelenú 

oblasť 

A ešte viac.. 
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Ako vytvoriť atraktívne centrum pre návštevníkov? V Utrechte 

redukujú do 1500 parkovacích miest pre autá a naopka vytvoria 9000 
parkovacích miest pre bicykle. 

 
Zdroj: ECF.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedál. 

Jún bol bohatý na viaceré akcie. Mali sme medzinárodnú 

konferenciu Velocity 2022 v Ľubľane, medzinárodný deň 

bicyklov, cykloraňajky vo viacerých mestách. Nás teší , že mestá 

pokračujú na budovaní cykloinfraštruktúry pre cyklistov. EÚ 

taktiež oznámila zlé správy pre predaj automobilov s fosílnymi 

palivami, ktorý by sa mal ukončiť v roku 2035, takže najvyšší čas 

zháňať si bicykel      

Príjemné čítanie a bicyklovanie! 

Marián Gogola/Redakcia 
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V JÚLI MÁ BYŤ HOTOVÁ NOVÁ 

CYKLOTRASA MEDZI NITROU A 

DRAŽKOVCAMI 

 

 

 

Nová cyklotrasa prepojí Nitru s Dražovcami. Bude mať 

tri kilometre a pôjde od vodární smerom k existujúcej 

cyklotrase na trase Jaguar - Dolné Hony. 

V ŽILINE PRIBUDLI NOVÉ ÚSEKY 

CYKLOTRÁS 

 

 

V Žiline sa vybudovali nové úseky cyklotrás. 

V súčasnosti sú už stavebne vybudované, osádzať 

sa bude dopravné značenie. Ide o Rosinskú cestu 

ako aj ďalší úsek cyklotrasy medzi Solinkami , 

Hlinami a centrom. 
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CYKLORAŇAJKY PREBEHLI VO VIACERÝCH MESTÁCH 

 
Sereď. 

 

 

 

Žilina 

 

Nitra 
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V Bratislave myslia pri obchádzke aj 

na cyklistov. 

Plánované uzavretie cyklotrasy naše oddelenie 

správy komunikácii podmienilo obchádzkou v 

najvyššom možnom štandarde a to uzavretím 

jedného pruhu pre autá, zmenšenie odbočovacieho 

pruhu a pridanie zábran na segregáciu cyklistov 

od ostatnej dopravy. 

Tešíme sa, že krajský dopravný inšpektorát začali 

akceptovať naše riešenia a plynulosť 

cyklodopravy bude novým štandardom. 

Odporúčame odkukať ostatným developerom ako 

sa to má robiť, aby sa zbytočne nezdržovali so 

zamietavými stanoviskami od mesta v prípade 

zásahu do cyklotrás. 

 

 

Zdroj: Facebook Bicykluj Bratislava 

 

 

 

  

 

Zároveň vyznačili nové ochranné pruhy pre 

cyklistov. Taktiež testujú 3 druhy červených náterov. 
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V PREŠOVE SA SNAŽIA ZLEPŠOVAŤ PODMIENKY PRE CYKLISTOV ASPOŇ 

OBOJSMERNÝM PREJAZDOM PRE CYKLISTOV V JEDNOSMERKÁCH 

 

 

  

Foto: Tomáš Burger 
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MAPA REGISTROVANÝCH SAMOSPRÁV DO KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLI 

2022 SA ZAPOJILO: 

 

 

Zdroj: dopracenabicykli.eu 
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BEZPEČNOSŤ PRE CYKLISTOV SA MUSÍ NEUSTÁLE ZLEPŠOVAŤ, AK CHCEME 

PRILÁKAŤ ĽUDÍ NA BICYKEL- UKÁZAL REPORT PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO 

DŇA BICYKLOV. 

Ak sa teda nezlepšia bezpečné podmienky pre bicyklovanie, je len veľmi malá šanca, že 

cyklistika pritiahne nových ľudí. Pritom výsledky sú univerzálne napriek spektru krajín. 

Tri štvrtiny všetkých Nemcov veria, že cyklistika hrá dôležitú úlohu pri znižovaní objemu 

dopravy (75 %) a znižovaní emisií skleníkových plynov (77 %). Vyplýva to z aktuálneho 

prieskumu inštitútu pre výskum trhu a verejnej mienky Ipsos, ktorý sa uskutočnil v 28 

krajinách pri príležitosti Svetového dňa bicyklov. Celosvetovo je podiel tých, pre ktorých 

zohráva cyklistika dôležitú úlohu pri znižovaní dopravy (80 %) a emisií (86 %), ešte o niečo 

vyšší. Napriek tomu sa vo väčšine krajín bicykel ako preferovaný dopravný prostriedok 

používa prekvapivo zriedkavo, a to aj na krátke vzdialenosti. Zrejme aj preto, že mnohí ľudia 

považujú bicyklovanie vo svojom blízkom okolí za príliš nebezpečné. 

Auto je obľúbenejšie ako bicykel, a to aj na krátke vzdialenosti  

Na celom svete len 14 percent opýtaných používa bicykel najčastejšie na prekonávanie 

krátkych vzdialeností do 2 kilometrov vo svojej obytnej oblasti. Rozdiely v pohybovom 

správaní ľudí medzi skúmanými krajinami sú však značné. Kým v Holandsku (45 %) a Číne 

(33 %) je bicykel jednoznačne najpoužívanejším spôsobom dopravy na krátke vzdialenosti, v 

Nemecku len každý piaty uprednostňuje riadidlá bicykla (21 %). Každý tretí Nemec preferuje 

prekonávať krátke vzdialenosti pešo (33 %) alebo autom (31 %). V iných európskych 

krajinách ako Španielsko (6 %) a Veľká Británia (6 %) alebo USA (6 %) sa však bicykel 

používa oveľa menej. 
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Čím je infraštruktúra bezpečnejšia, tým častejšie sa bicykel používa 

Je badateľné, že používanie bicyklov na výlety či dochádzanie do práce je najvyššie v 

krajinách, kde je vnímaný ako bezpečný dopravný prostriedok, napr. v Číne alebo Holandsku. 

Celosvetovo viac ako polovica (52 %) opýtaných tvrdí, že bicyklovanie je príliš nebezpečné 

tam, kde žijú. Zatiaľ čo sa to týka len malého percenta Holanďanov (14 %) a Číňanov (34 %), 

pocit neistoty je výraznejší v Latinskej Amerike, ale aj v niektorých európskych krajinách ako 

Taliansko (62 %), Francúzsko (61). %), Španielsko (60 %) alebo Veľká Británia (57 %) 

výrazne väčšie. Nemecko sa v tejto otázke radí do horného stredného pásma: 42 percent 

Nemcov sa sťažuje na bezpečnosť cyklistov v ich obytnej oblasti.  

  

Plánovanie dopravy: Cyklistická doprava by mala mať prioritu 

Vo väčšine skúmaných krajín je preto jasná väčšina (64 % celosvetovo) za uprednostnenie 

bicyklov pred automobilmi v projektoch novej infraštruktúry. Aj v Nemecku zastáva 53 

percent opýtaných názor, že cyklistika by mala byť uprednostnená pri nových projektoch 

cestnej a dopravnej infraštruktúry v ich vlastnom regióne. Podpora preferencie bicyklov pri 

plánovaní dopravy opäť prevláda všade tam, kde jasná väčšina zastáva názor, že bicyklovanie 

v blízkom okolí je príliš nebezpečné.  
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Metóda výskumu 

Výsledky pochádzajú zo štúdie Ipsos Global Advisor »Cyklistika po celom svete«, ktorá sa 

uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa bicyklov 3. júna 2022. V online prieskume sa od 

25. marca do 8. apríla 2022 prostredníctvom online panelového systému Ipsos zúčastnilo 

rozhovorov s 20 057 ľuďmi z 28 krajín. Respondenti boli vo veku od 18 do 74 rokov v 

Kanade, Malajzii, Južnej Afrike, Turecku a USA, medzi 16 a 99 v Nórsku a medzi 16 a 74 v 

ostatných krajinách.  

V Argentíne, Austrálii, Brazílii, Kanade, Číne, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, 

Taliansku, Japonsku, Španielsku a USA vzorka pozostávala z približne 1000 ľudí. V 

Belgicku, Čile, Kolumbii, Indii, Malajzii, Mexiku, Holandsku, Nórsku, Peru, Poľsku, 

Saudskej Arábii, Juhoafrickej republike, Južnej Kórei, Švédsku, Turecku a Maďarsku sa 

rozhovory zúčastnilo približne 500 ľudí.  

V 17 z 28 krajín je penetrácia internetu dostatočne vysoká na to, aby bolo možné považovať 

vzorky za reprezentatívne pre širšiu populáciu v príslušných vekových skupinách: Argentína, 

Austrália, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Japonsko, 

Kanada, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Španielsko, Južná Kórea, Maďarsko a USA. 

Vzorky v Brazílii, Čile, Číne, Kolumbii, Indii, Malajzii, Mexiku, Peru, Saudskej Arábii, 

Južnej Afrike a Turecku sú viac mestské, vzdelanejšie a/alebo bohatšie ako bežná populácia a 

mali by sa vnímať ako vyjadrenia názorov silnejších. „prepojené“ demografické odrazy.  

Údaje sú vážené tak, aby zloženie vzorky každého trhu čo najlepšie odrážalo demografický 

profil dospelej populácie podľa najnovších údajov zo sčítania ľudu. 

Ak súčet výsledkov nedosiahne 100, je to spôsobené zaokrúhľovaním pri počítačovom 

počítaní, povolenými viacnásobnými odpoveďami alebo vylúčením odpovedí „neviem/žiadna 

odpoveď“. 

Pre túto štúdiu neboli oslovení žiadni externí sponzori ani partneri. Iniciovala a 

uskutočnila ho spoločnosť Ipsos so zámerom prispieť k hlbšiemu pochopeniu pocitov 

ľudí a sveta, v ktorom žijeme. 

Správa zo štúdie „Na bicykli po celom svete“ na stiahnutie. 

 

 

 
 

https://www-ipsos-com.translate.goog/sites/default/files/2022-05/IPSOS_Global%20Advisor-Cycling%20Across%20the%20World-2022-Graphic%20Report_0.pdf?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
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Aké sú to kvalitné cyklostojany pre cyklistov? 

 

 

Tento rok kampaň Do práce na bicykli spolupracuje s atraktívnym partnerom v podobe 

spoločnosti Verhofsté, s.r.o., ktorá je členom belgickej skupiny Verhofsté group. Tá do našich 

končín prináša kvalitné výrobky a poradenstvo, ktoré pomáhajú efektívne optimalizovať 

mestskú mobilitu budúcnosti. Viac ako milión nainštalovaných parkovacích systémov pre 

bicykle a 60 rokov skúseností v oblasti parkovania bicyklov hovoria samé za seba. Na 

Slovensku skrátka pôsobí firma, ktorá „vie, ako na to“. 

Počas takmer desaťročia organizovania najväčšej kampane na podporu udržateľnej mobility 

na Slovensku sme zistili, že bezpečné zaparkovanie bicykla (nielen) počas pracovnej doby je 

kľúčovým argumentom pre voľbu bicykla ako dopravného prostriedku do zamestnania. 

Mnohí pracovníci by dokonca uvítali skôr dobré podmienky na odloženie bicykla ako 

cyklotrasu vedúcu z domu do práce! 

A práve pri hľadaní odpovede na otázku „Ako vytvoriť kvalitné podmienky pre parkovanie 

bicyklov?“ nastupujú riešenia spoločnosti Verhofsté, s.r.o., ktorá priamo na Slovensku vyrába 

cyklostojany a prístrešky pre bicykle pre miestny trh aj európskych zákazníkov. 

https://www.verhofste.sk/
https://www.verhofste.sk/sk/productgroup/Stojany-na-bicykle
https://www.verhofste.sk/sk/productgroup/Pristreky-pre-bicykle


13 
 

 

Spoločnosť Verhofsté pôsobí v srdci Európy už od roku 1961. Na Slovensku založili v 2001 

dcérsku spoločnosť (pod historickým názvom Eurofima), ktorá vtlačila slovenským 

výrobkom západoeurópske know-how z Mekky cyklistiky. Jej produkty nie sú len o pár 

zmontovaných oceľových rúrach ponúkajúcich provizórne riešenie odloženia bicykla, ako je 

na Slovensku zvykom. Verhofsté, s.r.o., doslova tvorí verejné priestory, so všetkou 

zodpovednosťou voči estetike okolia. Jej produkty sú zároveň vysoko funkčné! 

 



14 
 

Nie je to len o výrobe. Spoločnosť sa v spolupráci so svojou belgickou centrálou venuje aj 

návrhu produktov, ich vývoju, inštalácii a servisu. Zákazník tak získa komplexný balík, 

vďaka ktorému nebude musieť hľadať iných dodávateľov. Ako o sebe sama firma hrdo hlási – 

jej odborné znalosti, vášeň a „can do“ mentalita ju robí jedinečnou! Portfólio výrobkov 

Verhofsté, s.r.o., je skutočne široké. Špeciálne pre projekty, v ktorých je núdza o priestor, je 

však zaujímavá novinka v podobe dvojposchodových stojanov novej generácie Hi-Lo. 

Spraviť funkčný, praktický a estetický stojan pre čo najviac bicyklov, ktorý by zaberal čo 

najmenej miesta, je skutočná veda. A túto alchýmiu sa špecialistovi na parkovanie bicyklov 

podarilo vyriešiť! Dizajn Hi-Lo stojanov ponúka pohodlie pre mladších aj starších 

používateľov – vďaka tomu, že horné držiaky potrebujú na zdvihnutie alebo klesnutie iba 

jemné potlačenie, čo je vďaka úchopom jednoduché. Vďaka rozšíreným koľajničkám na 

kolesá sú navyše vhodné aj pre bicykle so širšími kolesami a majú uzamknutie ako prevenciu 

proti krádeži. 

 

S jedinečnými stojanmi s belgickou pečaťou sa budú môcť detailne zoznámiť aj 3 

samosprávne kraje, ktoré zvíťazia v kampani Do práce na bicykli. Ak porazia svojich 

súperov, získajú od spoločnosti Verhofsté, s.r.o., cyklistické stojany Type Gent, dohromady 

pre 12, 10 a 8 bicyklov. 

 

 

 

 

 

https://www.verhofste.sk/sk/productgroup/Stojany-na-bicykle/application/Poschodove-stojany-na-bicykle
https://www.verhofste.sk/sk/productgroup/Stojany-na-bicykle/application/Stojany-na-bicykle/product/Type-Gent
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Type Gent je robustný držiak na bicykle vyznačujúci sa mimoriadnou bezpečnosťou a extra 

odolnosťou. To z neho robí produkt, ktorý je účinný proti vandalom a vhodný na intenzívne 

použitie. Vďaka rozmerným podperám predných kolies sa koleso neupevňuje svorkou, a tak 

je chránené pred poškodením. Tento model sa vyrába v dvoch rozličných verziách 

umožňujúcich parkovanie bicykla so zdvihnutým predným kolesom alebo vo vodorovnej 

polohe. To ocenia majitelia všetkých typov bicyklov! 

 

 

 

Zdroj: https://www.nechajmeautodoma.eu/do-prace-na-bicykli-1/spickove-riesenia-

parkovania-bicyklov-s-belgickou-pecatou/ 

 

  

 

 

 

 

https://www.nechajmeautodoma.eu/do-prace-na-bicykli-1/spickove-riesenia-parkovania-bicyklov-s-belgickou-pecatou/
https://www.nechajmeautodoma.eu/do-prace-na-bicykli-1/spickove-riesenia-parkovania-bicyklov-s-belgickou-pecatou/
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NAJVÄČŠIA INVESTIČNÁ AKCIA V BELGICKU – CYKLOMOST F3 

 

Nedávno otvorený úsek cyklomagistrály F3 stojí rekordných 32,5 milióna eur, čo je cena, 

ktorá presne ukazuje, prečo treba cyklistickú infraštruktúru zvažovať od začiatku všetkých 

projektov TEN-T. 

Cyklomagistrála F3 spája Leuven s Bruselom po obslužných cestách vybudovaných v rámci 

modernizácie železnice v roku 2006. Keďže však cyklomagistrála nebola súčasťou 

pôvodného projektu, bolo potrebných niekoľko spätných investícií na opravu chýbajúcich 

prepojení. Najnáročnejší a najdrahší projekt bol ten, ktorý potreboval prepojenie cez obchvat 

Bruselu. Tento 2 km úsek cyklomagistrály F3 bol konečne otvorený 30. apríla 2022. 

S cenou 32,5 milióna eur ide o jedinú najdrahšiu cyklistickú investíciu v histórii Belgicka a je 

typickým príkladom toho, ako je z dlhodobého hľadiska lacnejšie, ak sa cyklistická 

infraštruktúra zvažuje od začiatku všetkých projektov TEN-T. . 

https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/f3-cycle-highway-%E2%80%93-along-and-across-ten-t-corridors?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/f3-cycle-highway-%E2%80%93-along-and-across-ten-t-corridors?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
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Oficiálne otvorenie mosta 30. mája 2022. 

Štyri mosty a tunel 

Nachádza sa hneď vedľa vysokorýchlostnej železnice, ktorá je súčasťou transeurópskej 

dopravnej siete (TEN-T), nový úsek križuje obchvat R0 (ďalší koridor TEN-T), diaľnicu 

A201 vedúcu k letisku a tri menšie cesty. Opravuje chýbajúci spoj na trase z Leuvenu do 

Bruselu, spája osady Zaventem a Diegem, ako aj sprístupňuje na bicykli početné pracoviská 

nachádzajúce sa v biznis parku okolo bruselského letiska (tiež súčasť TEN-T). 
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2 km úsek medzi Zaventem a Diegem stál 32,5 milióna eur, čo je viac ako všetky ostatné práce 

na cyklomagistrále F3 dohromady. 

 

Až donedávna museli chodci a cyklisti medzi Zaventemom a Diegemom dlho obchádzať a 

prechádzať cez bruselský okruh po frekventovanej a nebezpečnej ceste bez chodníkov a len s 

odporúčaným cyklopruhom. 

21 cykloprojektov, aby sa bruselský kruh prispôsobil 21. storočiu 

Most F3 je len jedným z 21 cyklistických projektov zaradených do cestného programu „ Práca 

na okruhu “. Okruh R0 okolo Bruselu má povesť miesta, kde sa nedá žiť a ktorému sa treba 

vyhnúť, s dopravnými zápchami, nehodami, krysami pobehujúcimi cez susedné obce, 

roztrieštenosťou sídiel a zelenými plochami. Prostredníctvom investícií do rôznych druhov 

dopravy sa program zameriava na nápravu chýb z minulosti, zlepšenie mobility, zvýšenie 

kvality života a multimodálnu dostupnosť v okolí Bruselu. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://www.werkenaandering.be/en
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://www.werkenaandering.be/en
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Cyklistické investície (oranžovou farbou) na bruselskom okruhu a okolo neho. Kredit: 

https://www.werkenaandering.be/ 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://www.werkenaandering.be/
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Lokalita nového cyklomosta  

Širší kontext 

Rozsah prác potrebných na bruselskom okruhu dáva predstavu o skrytých nákladoch zle 

navrhnutej infraštruktúry TEN-T. Je komplikované a nákladné spätne opraviť bariéry 

vytvorené TEN-T po ich vybudovaní. Ak sa však cyklistické trasy začlenia do plánovania a 

navrhovania veľkých infraštruktúrnych projektov od samého začiatku, môžu sa vytvárať 

oveľa jednoduchšie, lacnejšie a menej rušivé pre všetkých rôznych používateľov dopravného 

systému. 

Žiaľ, projekty TEN-T v mnohých iných krajinách sa stále navrhujú a implementujú podľa 

zastaraných šablón, ktoré neberú ohľad na cyklistiku od samého začiatku, a preto vytvárajú 

nové bariéry pre aktívnu mobilitu. Práve to by ECF chcelo zmeniť súčasnou revíziou 

usmernení TEN-T . Fáza plánovania projektov infraštruktúry TEN-T by mala vždy skúmať 

potenciál cyklistickej dopravy v priľahlom území a do návrhu zahrnúť potrebné prvky 

cyklistickej infraštruktúry. 

Európska komisia sa snaží problém vyriešiť… ale zastaví sa na polceste 

V decembri 2021 Európska komisia predložila návrh na revíziu usmernení TEN-T . Návrh sa 

snaží riešiť problém bariér tým, že ho uvádza medzi dodatočnými prioritami pre železničné a 

cestné projekty (články 19 a 31 v uvedenom poradí): 

„Pri podpore projektov spoločného záujmu súvisiacich so železničnou/cestnou 

infraštruktúrou a okrem všeobecných priorít stanovených v článkoch 12 a 13 sa pozornosť 

venuje: […] pri výstavbe alebo modernizácii železničnej/cestnej infraštruktúry zabezpečiť 

kontinuitu a dostupnosť peších a cyklistických chodníkov s cieľom podporiť aktívne spôsoby 

dopravy; […]” 

https://ecf-com.translate.goog/what-we-do/ten-t-eurovelo-and-cycling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf-com.translate.goog/what-we-do/ten-t-eurovelo-and-cycling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/ecf-analysis-ten-t-proposal-represents-important-step-forward-cycling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
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Je to určite krok vpred. S týmito ustanoveniami však existuje niekoľko problémov: 

• Možno ich interpretovať tak, že sa vzťahujú len na už existujúcu a vyhradenú infraštruktúru 
(konkrétne: cyklistické chodníky); nebudú pokrývať plánované cyklotrasy ani trasy po málo 
frekventovaných verejných komunikáciách. 

• Zahŕňajú iba cestné a železničné projekty, pričom ignorujú iné typy infraštruktúry TEN-T, ako 
sú vnútrozemské vodné cesty, letiská alebo prístavy. 

• Sú len „prioritou pridania“, nie „požiadavkou na infraštruktúru“; sú preto slabšie ako nové 
požiadavky na komplexné siete, ktoré pravdepodobne zvýšia bariérový efekt TEN-T. 

Ďalšie kroky 

Teraz je na Európskom parlamente a Rade EÚ, aby zlepšili znenie. ECF pripravila podrobný 

súbor zmien a doplnení , aby nariadenie o TEN-T skutočne vyhovovalo svojmu účelu. ECF 

tiež aktívne spolupracuje s členmi oboch inštitúcií. 

Preložené z originálu: ECF https://ecf.com/news-and-events/news/f3-bridge-biggest-cycling-

investment-history-belgium 

ďalší zdroj: 

https://www.werkenaandering.be/en/working-on/cycling-infrastructure/f3-bicycle-highway 

 

 

 

 

 

 

https://ecf-com.translate.goog/ten_t_ecf_amendments_2022?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf-com.translate.goog/ten_t_ecf_amendments_2022?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf.com/news-and-events/news/f3-bridge-biggest-cycling-investment-history-belgium
https://ecf.com/news-and-events/news/f3-bridge-biggest-cycling-investment-history-belgium
https://www.werkenaandering.be/en/working-on/cycling-infrastructure/f3-bicycle-highway
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6 KRAJÍN PODPÍSALO EURÓPSKU CYKLISTICKÚ DEKLARÁCIU 

 

ECF priniesla zaujímavú informáciu, že šesť krajín EÚ pod vedením Belgicka podpísalo k 

Svetovému dňu bicyklov 2022 „Európsku cyklistickú deklaráciu“, v ktorej vyzvali Európsku 

komisiu, aby vypracovala „správny akčný plán na úrovni EÚ“ s cieľom uprednostniť 

cyklistiku. 

Belgický minister dopravy Georges Gilkinet oznámil podpísanie cyklistickej deklarácie 

stovkám poslucháčov počas vopred nahraného prejavu počas webinára Svetového dňa 

bicyklov organizovaného Európskou cyklistickou federáciou (ECF) 3. júna. 

Deklarácia , ktorú spolupodpísali ministri dopravy z Rakúska, Dánska, Írska, Luxemburska a 

Holandska, vyzýva Európsku komisiu, aby „vypracovala a implementovala strategickú 

politiku EÚ v oblasti cyklistiky“ na základe stratégie EÚ pre cyklistiku , ktorú ECF 

vypracovala v roku 2017. spolu so svojimi partnermi. 

Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v celej EÚ 

Signatári naliehajú na Komisiu, aby vytvorila stratégiu, ktorá im umožní využiť ich existujúce 

kompetencie na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v celej Európe a identifikovať politiky 

a nástroje financovania EÚ, na ktorých možno stavať alebo posilniť ustanovenia týkajúce sa 

cyklistiky. 

Naliehajú tiež na Komisiu, aby posúdila ďalšie kroky na umožnenie prepravy bicyklov na 

námorných plavidlách, autokaroch a autobusoch; poveriť Eurostat, aby rozvíjal poznatky a 

údaje o cyklistike a zabezpečil, aby cyklistická infraštruktúra bola zahrnutá do projektov a 

sietí spojených s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T). 

https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/world-bicycle-day-2022-what-does-cycling-mean-our-cities-planet-and-future?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://gilkinet.belgium.be/sites/default/files/articles/European%2520Cycling%2520Declaration_signatures.pdf
https://ecf-com.translate.goog/system/files/EUCS_full_doc_small_file_0.pdf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
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Ba čo viac, signatári žiadajú, aby Komisia vyhlásila rok 2024 za Európsky rok cyklistiky, aby 

„ukázala európske kultúrne dedičstvo a úlohu svetového lídra v cyklistike“. 

Potenciál Európskej cyklistickej deklarácie 

Európska cyklistická deklarácia je poslednou zo série procyklistických vyhlásení podpísaných 

európskymi vládami a verejnými orgánmi. 

Najnovší je Paneurópsky hlavný plán na podporu cyklistiky prijatý v máji 2021 a pokrývajúci 

54 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ. Bol vyvinutý pod záštitou Paneurópskeho 

programu pre dopravu, zdravie a životné prostredie (THE PEP), ktorý koordinuje Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) v Európe a Európska hospodárska komisia Organizácie 

Spojených národov (UNECE). 

Plán stanovil kľúčový cieľ zdvojnásobiť úroveň cyklistiky vo všetkých krajinách do roku 

2030 a mať zavedené národné cyklistické stratégie pre všetky zúčastnené krajiny. ECF malo 

kľúčovú úlohu pri vývoji niekoľkých častí tohto plánu a naďalej spolupracuje s vládami na 

podpore pokračujúcich investícií do cyklistickej infraštruktúry. 

Rozhodujúce je, že nová európska cyklistická deklarácia zvoláva koalíciu európskych vlád, 

aby tlačila na Európsku komisiu a ostatné členské štáty EÚ, aby urýchlili plánovanie politiky, 

finančné investície a ďalšie kapacity na čo najrýchlejšie zvýšenie podielu cyklistickej 

dopravy. 

Signatári zdôraznili obrovské výhody, ktoré cyklistika prináša. Zdôraznili úspory emisií 

„premietnuté do viac ako 16 miliónov ton ekvivalentov CO2 ročne v celej EÚ“ a zníženie 

znečistenia ovzdušia, ktoré spôsobuje 400 000 predčasných úmrtí, ako aj zlepšenie 

bezpečnosti na cestách a tokov mobility v mestských oblastiach. Hodnota bicykla je pre nich 

jasná: „Bicykle sú najefektívnejším spôsobom prepravy jedného cestujúceho na krátke 

vzdialenosti.“ 

Viac integrácie politík pre viac politických výhier pre cyklistiku 

Vyhlásenie správne zdôrazňuje potrebu komplexnej cyklistickej stratégie na úrovni EÚ. 

Cyklistika sa postupne stala súčasťou viacerých politík mobility na úrovni EÚ a na národnej 

úrovni. Bez komplexnej stratégie EÚ však tieto politiky nebudú integrované do širšej vízie a 

ambície EÚ uprednostňovať cyklistiku vo svojej klimatickej stratégii, najmä pri dosahovaní 

cieľov zníženia emisií CO2. 

Napríklad cyklistika má popredné miesto v novom rámci Európskej komisie pre mestskú 

mobilitu a mestá zastupujúce mestské uzly TEN-T budú musieť zvýšiť modálny podiel 

cyklistickej dopravy vo svojich plánoch udržateľnej mestskej mobility. 

Cyklistika je zahrnutá aj v navrhovanej revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov , 

ktorej cieľom je viac regulovať parkovanie bicyklov v obytných a nebytových budovách. 

Okrem toho navrhovaný sociálny klimatický fond bude pravdepodobne zahŕňať priamu 

finančnú podporu pre Európanov, ktorí si kupujú alebo prenajímajú bicykle. 

https://ecf-com.translate.goog/what-we-do/cycling-all-policies/pan-european-master-plan-cycling-promotion?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://twitter.com/EdLancasterECF/status/1532636685934252032?s%3D20%26t%3D2iQq8bSPfyVgSKYzR9Pn4w
https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/ecf-analysis-new-european-urban-mobility-framework-major-win-cycling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp#:~:text=The%20European%20Commission%27s%20new%20Urban,sustainable%20modes%20such%20as%20cycling.
https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/ecf-analysis-new-european-urban-mobility-framework-major-win-cycling?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp#:~:text=The%20European%20Commission%27s%20new%20Urban,sustainable%20modes%20such%20as%20cycling.
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://www.ecf.com/what-we-do/making-buildings-fit-cycling
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Navrhovaná revízia nariadenia o TEN-T zahŕňa cyklistiku, ale môže sa výrazne zlepšiť 

integráciou siete diaľkových cyklotrás EuroVelo do TEN-T a urýchlením rozvoja okolitých 

miestnych sietí. 

Najnovšie oznámenia Komisie REPowerEU a EÚ Save Energy zdôraznili schopnosť 

cyklistiky dosiahnuť významné úspory energie, čo ECF zopakovalo v nedávnom dokumente , 

v ktorom sa opisuje, ako môžu EÚ a národné vlády prijať cyklistiku ako prostriedok na 

dosiahnutie energetickej nezávislosti. 

Na národnej úrovni desiatky krajín EÚ prijali národné cyklistické stratégie alebo sú v procese 

ich prípravy po prvýkrát. Mestá v celej Európe sú v čele zvyšovania podielu cyklistickej 

dopravy, ako napríklad Paríž, ktorý prešiel pôsobivou transformáciou vďaka kombinácii 

rozhodného politického vedenia a rýchleho rozvoja infraštruktúry. Mnohé z miest, ktoré počas 

pandémie COVID-19 nainštalovali dočasnú cyklistickú infraštruktúru lockdowns boli tie, 

ktoré mali zavedené existujúce stratégie cyklistiky alebo mobility a boli schopné ich rýchlo 

implementovať. 

Potreba, aby EÚ predložila víziu pre cyklistiku v Európe 

Žiaľ, napriek novým obavám z nárastu cien energií, ktoré priniesla ruská invázia na Ukrajinu, 

v kombinácii s návratom k súčasnému stavu šoférovania, ktorý existoval pred pandémiou, 

hrozí, že nedávny pokrok v cyklistike sa zastaví. 

Riešením je vypracovanie stratégie EÚ, ktorá spája všetky tieto nitky a stanovuje 

celoeurópsku ambíciu zvýšiť modálny podiel cyklistiky. 

Stratégia EÚ, ktorá sa začala Európskym rokom cyklistiky v roku 2024, by bola účinným 

spôsobom, ako využiť značnú výdavkovú a regulačnú právomoc EÚ a stanoviť spoločné ciele 

a ciele, ktoré majú dosiahnuť všetky členské štáty EÚ, aby každodenná cyklistika bola nielen 

niečo, čo je veľké v jednom alebo druhom meste, ale bežné v celej Európe. 

Medzitým bude ECF pokračovať v spolupráci so signatármi Európskej cyklistickej deklarácie 

s cieľom realizovať ich ambície a pritiahnuť viac vlád EÚ k väčšej a lepšej cyklistike pre 

všetkých. 

https://ecf.com/news-and-events/news/european-bicycle-declaration-six-european-countries-

call-eu-cycling-strategy 

https://www.mindop.sk/ 

 

 

 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://www.ecf.com/what-we-do/ten-t-eurovelo-and-cycling
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://www.ecf.com/news-and-events/news/regional-cycle-networks-commuting-tourism-or-recreation
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
https://ecf-com.translate.goog/system/files/Cycling_towards_energy_independence.pdf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf-com.translate.goog/policy-areas/cycling-all-policies/national-cycling-policies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf-com.translate.goog/dashboard?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf.com/news-and-events/news/european-bicycle-declaration-six-european-countries-call-eu-cycling-strategy
https://ecf.com/news-and-events/news/european-bicycle-declaration-six-european-countries-call-eu-cycling-strategy
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/udrzatelna-doprava-cyklisticka-infrastruktura/vyzvy-a-priame-vyzvania/vystavba-stavebne-upravy-alebo-rekonstrukcie-cyklistickej-infrastruktury?fbclid=IwAR2dYMPmMqOWkv_8h5B2igXgPzHFcx28e9Ow7Wf2_IcJbRe8cUSX9UCsKLA


25 
 

JEDINEČNÉ CYKLOSTOJISKÁ VYHRALI ĎALŠIE TRI SAMOSPRÁVY! 

 

Vlani sme v kampani Do práce na bicykli vyžrebovali prvé tri samosprávy, ktoré získali 

jedinečné mobilné cyklostojiská pre 8 bicyklov od Nadácie Slovenskej sporiteľne. Boli 

nimi Senec, Nové Mesto nad Váhom a Liptovský Mikuláš, ktoré už takmer rok 

využívajú miesta na odkladanie bicyklov nesúce hlbšie posolstvo – aby sa obyvatelia 

miest zamysleli nad tým, že verejný priestor v mestách by mohol mať aj funkčnejšie a 

zmysluplnejšie využitie ako je len odstavná plocha pre auto. 

Podmienku účasti v žrebovaní o cyklostojiská, ktorou bolo aspoň 100 zaregistrovaných 

súťažiacich v samospráve, napokon splnilo až 30 samospráv. Tesne pred žrebovacím osudím 

skončili dve samosprávy, ktorým k tomu chýbal jediný tím (mali zhodne po 98 

zaregistrovaných) – Malacky a Ružomberok. Čo je dôležité, tri vyžrebované samosprávy 

nezískajú len stojiská, ale aj ich kompletnú inštaláciu na miesto, ktoré si samé vyberú. K 

inštalácii patrí aj podfarbenie miesta, kde budú konštrukcie umiestnené, zelenou farbou s 

veľavravným posolstvom. 

Aj tento rok sa o všetko potrebné postarala Nadácia Slovenskej sporiteľne, hlavný partner 

kampane Do práce na bicykli a dlhoročný podporovateľ súťaže samospráv. Práve vďaka nej v 

slovenských samosprávach spojených s kampaňou pribudlo za niekoľko rokov až 15 

cyklostanovíšť (s dokopy 81 cyklostojanmi a až 13 verejnými pumpami) a tri originálne 

cyklostojiská, ktoré budú tento rok doplnené o ďalšie tri. 

Veríme, že vyžrebované samosprávy nové cyklostojiská využijú čo najefektívnejšie. “Bude 

na vybranom mieste o odkladanie bicyklov záujem? Máme tam vybudovať trvalé pevné 

cyklostojisko?”. Mobilné cyklostojiská môžu dať odpoveď na otázky, ktorých riešenie je 

“orieškom” pre nejednu samosprávu. 

Víťazmi cyklostojísk v 9. ročníku kampane Do práce na bicykli sú: 

PÚCHOV 

NITRA 

ŠAĽA 

Gratulujeme! 

Zdroj: nechajmeautodoma.eu 
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Nitrianska MHD je priateľská k cyklistom 

 

 

Prečo? Lebo od soboty 7. mája 2022 zaviedli možnosť prepravy bicyklov na linkách mestskej 

hromadnej dopravy.  

NA KTOREJKOĽVEK LINKE MHD PLATÍ 

Preprava bicyklov je možná za týchto podmienok: 

• v soboty, nedele a sviatky celodenne, v pracovných dňoch len po 17. h 

• preprava bicykla je bezplatná (cestujúci uhrádza len cestovné za seba) 

• v jednom autobuse max. 1 bicykel (pokiaľ sa v autobuse nenachádza detský kočík 

alebo invalidný vozík) 

• cestujúci umiestni bicykel v priestore pre kočíky a počas celej prepravy je povinný 

držať ho tak, aby nespadol, nič nepoškodil a nikoho nezranil 

• ak do spoja chce pristúpiť cestujúci s invalidným vozíkom alebo detským kočíkom, 

cestujúci s bicyklom je povinný vystúpiť z vozidla bez nároku na vrátenie cestovného 

OKREM TOHO V NEPRACOVNÝCH DŇOCH NA LINKÁCH 9 A 35 PLATÍ 
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Rozšírená preprava bicyklov na spojoch označených poznámkou „C“: 

• preprava max. 6 bicyklov na nosiči inštalovanom na zadnom čele vozidla 

• z bicykla boli odobrané odnímateľné súčasti, ktoré by sa mohli počas jazdy uvoľniť 

• cestujúci nakladá/skladá bicykel sám za pomoci asistenta prepravy 

Trasa linky 9: KLOKOČINA, Kmeťova – Poliklinika Klokočina – Štúrova – Centrum – 

Predmostie – Amfiteáter – ZOBOR, Nemocnica a späť 

spoje s rozšírenou prepravou bicyklov: 

• z Klokočiny o 8:11, 10:11, 12:11, 14:11 a 16:11 

• zo Zobora o 9:21, 11:21, 13:21, 15:21 a 17:21 

Trasa linky 35: KLOKOČINA, Kmeťova – Poliklinika Klokočina – Štúrova – Centrum – 

Andreja Hlinku, Centro – Predmostie – MESTSKÝ PARK a späť 

spoje s rozšírenou prepravou bicyklov: 

• z Klokočiny pravidelne každú hodinu od 9:40 do 18:40 

• z Mestského parku pravidelne každú hodinu od 10:03 do 19:03 
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Tohto ročný ročník konferencie Velocity 2022 bol opäť vydarený 

Počas viacerých dní bolo pripravených viacero akcii, prednášok a eventov. Nechýbala ani 

tradičná cyklojazda. 

 

Štvrtkové dopoludňajšie plenárne zasadnutie bolo svedkom búrlivej diskusie o cestovnom 

ruchu. Diskusia sa sústredila na to, ako môže cyklistická turistika znížiť škodlivosť odvetvia 

cestovného ruchu a posunúť smer smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Prezident ECF Henk 

Swarttouw vo svojich úvodných komentároch vyhlásil cyklistickú turistiku vo forme siete 

cyklotrás EuroVelo za „jeden z pilierov ECF“.  

Alessandra Priante, riaditeľka regionálneho oddelenia pre Európu vo Svetovej organizácii 

cestovného ruchu UNWTO, oslovila delegátov na diaľku a vášnivo diskutovala o mnohých 

ekonomických a trvalo udržateľných výhodách, ktoré cykloturistika prináša mestským aj 

vidieckym oblastiam. Alex Crevar, novinár o udržateľnom cestovaní, tiež tvrdil, že cyklistika 

je „veľkým ekvalizérom“, pričom uviedol, že „udržateľnosť“ je v našej spoločnosti príliš 

používaný pojem. Crevar vyzval na zodpovednejšie formy turizmu: „Nemôžete len tak 

odložiť plážový uterák a dúfať, že sa niekto postará o udržateľnosť.“ 

Blaz Kurnik, vedúca skupiny EEA Climate Group a Camille Thomé, generálna riaditeľka 

Vélo & Territoires, zopakovali predošlých panelistov a vyjadrili sa k potrebe zmeny nášho 

prístupu k cestovnému ruchu a presunu zamerania na domáci cestovný ruch. Petra Stusek, 

výkonná riaditeľka pre cestovný ruch v Ľubľane, priniesla inú perspektívu a tvrdila, že 

cestovný ruch sa mení už pred pandémiou a ak je správne riadený, má potenciál podnietiť 

miestny hospodársky rast. 

Thomas Larsen Schmidt, prezident Medzinárodnej asociácie horských bicyklov v Európe, sa 

pripojil k výzvam od kolegov panelistov na zvýšenie začlenenia miestnych ľudí a uviedol, že 

je dôležité budovať miestne komunity vo vidieckych oblastiach, z ktorých sa môžu tešiť 

cyklisti aj miestni obyvatelia. 

 

Takisto bolo viacero prednášok o bezpečnom dizajne pre cyklistov. 
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6. plenárne zasadnutie sa zase točilo okolo otázky, ako bude vyzerať mestská mobilita v roku 

2050. Zatiaľ čo všetci účastníci diskusie súhlasili s myšlienkou, že inovácie sú nevyhnutné, 

zhodli sa na tom, že najdôležitejšie riešenie je ľahko dostupné, bicykel. 

 

"Musíme inovovať tým, že budeme spoločne robiť to, čo už robíme, ešte rýchlejšie." 

zdôraznil Kevin Mayne, generálny riaditeľ spoločnosti Cycling industry Europe "Veríme, že 

pomocou bicykla môžeme znížiť našu závislosť od fosílnych palív o 12 %. Sme pripravení 

zmeniť našu budúcnosť, tak sa do toho pustite!" 

 

Vo svetle eskalujúcej klimatickej krízy je až príliš ľahké upadnúť do pesimistického pohľadu 

na budúcnosť. Tí na pódiu však odovzdali posolstvo nádeje. „Budúcnosť ešte nie je určená. 

Musíme využiť našu iniciatívu pri formovaní budúcnosti. S každým stlačením pedálu robíme 

svet lepším miestom.“ zdôraznil Philippe Crist. 
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Udržateľná budúcnosť je inkluzívna budúcnosť. Karen Vancluysenová z Polis je presvedčená, 

že ak máme vybudovať lepší zajtrajšok, do procesu sa musí zapojiť každý. "Za kľúčové 

považujem mestá založené na ľuďoch s hustotou a blízkosťou." Dodal, že "Dúfam, že gender 

mainstreaming bude normálny a už sa nebudeme starať o inžinierov v strednom veku." 

Skončili sme silnou výzvou na akciu: Buďte nádejní a bojujte za zmenu. 

 

Víťazi cien ECF boli  nasledovní:  

Ocenenie zamestnávateľa priateľského k cyklom získala spoločnosť R+V Versicherung AG 

za odvážne kroky na podporu stimulov pre cyklistiku medzi zamestnancami.  

Cena za zlepšenie cyklistiky bola udelená novovzniknutej cyklistickej veľmoci, mesto Paríž 

bolo ocenené za enormný nárast cyklotrás za posledné dva roky. 

 Cena za cyklistickú infraštruktúru oslavovala príkladný projekt cyklistiky a verejnej sféry 

ako reakciu na krízu verejného zdravia spôsobenú ochorením Covid-19 a bola udelená Rade 

okresu Rathdown.  

Cenu za bezpečnosť na cestách získalo mesto Brusel za dosiahnutie 50 % zníženia počtu 

smrteľných nehôd na cestách v roku 2021 a vytvorenie bezpečnejšieho a životaschopnejšieho 

mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov.  

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!  
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Nová okružná križovatka aj s riešením pre cyklistov bola otvorená v Trnave. 

Zdroj: mesto Trnava 
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DUBNICA NAD VÁHOM MÁ BIKESHARING 

 

Už je to nejaký ten týždeň, čo v Dubnici nad Váhom môžete používať systém zdieľaných 

bicyklov, bikesharing. 

Bicykle sú dostupné na 13 staníc a k dispozícii je 78 bicyklov. 

Zoznam lokalít 13 stojísk so zdieľanými bicyklami: 

• sídlisko Centrum I pri OD ABC 

• pred budovou OD Máj 

• na ploche pri podchode na Ulici obrancov mieru 

• pred domom kultúry 

• na chodníku pred miestnym gymnáziom (Školská ul.) 

• pri Kostole sv. Jána Bosca (Hasičská ul.) 

• pred ZPS Dubina na sídlisku Pod hájom 

• pri potravinách na kopci na sídlisku Pod hájom (dočasne nefunkčné z dôvodu 

stavebných prác) 

• pri banke na Námestí Matice slovenskej 

• na parkovisku pri workoutovom ihrisku 

• na Gagarinovej ulici na sídlisku Za traťou 

• v Prejte pri ZPS Dubina 



33 
 

EÚ SCHVÁLILA ZÁKAZ PREDAJA BENZÍNOVÝCH AJ DIESLOVÝCH VOZIDIEL PO 

2035 

 

 

• Od roku 2035 by sa mali zakázať predávať vozidlá so zážihovým (benzínovým) a 

vznetovým, teda naftovým alebo dieslovým motorom. Vozidlá sa budú môcť aj 

naďalej používať, pričom sa plánuje ich postupné obmedzovanie.  

• Zákonodarcovia EÚ tiež schválili 55-percentné zníženie emisií CO2 z automobilov v 

roku 2030 v porovnaní s rokom 2021. Tento krok prehlbuje existujúcu povinnosť 

automobilového priemyslu znížiť vypúšťanie CO2 na konci desaťročia v priemere o 

37,5 percenta v porovnaní s minulým rokom. 

• Opatrenie prešlo 339 hlasmi za, 249 a 24 sa zdržalo hlasovania na zasadnutí v 

Štrasburgu – v praxi obmedzuje budúci predaj na bezemisné plne elektrické modely . 

• Schválila to Európska komisia s cieľom znížiť negatívne dopady z dopravy a zvýšiť 

podporu elektromobilov. Či sú však elektromobily to pravé, úplne asi nie.  

• Takže po 2035, zostávajú už iba bicykle:-) 

• zdroj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2022-06-08_EN.html 

 

 

 

https://www-france24-com.translate.goog/en/tag/electric-cars/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2022-06-08_EN.html
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PARÍŽ PLÁNUJE ZREDUKOVAŤ PRIESTOR PRE AUTÁ A ZVÝŠIŤ PRIESTOR PRE 

ZELEŇ 

 

V roku 2024 sa pripravujú veľké plány pre jednu parížsku ulicu, resp. bulvár Boulevard 

Périphérique (kliknite sem,aby ste mali predstavu o čom je reč). Má sa zmeniť zo šedej farby 

reprezentujúcu cestu pre autá, na zelený pás, ktorý umožní mestu lepšie dýchať a stať sa 

zelenším. Také sú veľkolepé plány primátorky Anny Hidalgo. 

O čo vlastne ide? 

Čaká sa na skončenie olympijských hier v roku 2024, kedy Paríž plánuje uzavrieť dva jazdné 

pruhy na svojom obvode pre pravidelnú dopravu v snahe znížiť znečistenie ovzdušia a hluk. 

Plán oznámila v stredu parížska starostka Anne Hidalgová, čím splnila dlhodobý sľub o 

prestavbe bulváru Périphérique, okružnej cesty, ktorá je už dlho známa svojimi dopravnými 

zápchami a znečistením. Cesta by sa premenila „zo sivého pásu na zelený,“ povedal Hidalgo, 

a to vyhradením jedného jazdného pruhu v každom smere pre taxíky, autobusy, združovanie 

áut a núdzový prístup. Celkovo by sa cesta scvrkla na tri plne prístupné jazdné pruhy v 

každom smere, zo súčasných štyroch. 

Mesto tiež predstavilo myšlienku úplne uzavrieť nové obmedzené pruhy do roku 2030, aby sa 

vytvorilo viac priestoru pre zeleň alebo cyklistické pruhy. Tieto nové návrhy prispejú k 

renováciám, ktoré už prebiehajú na deviatich hlavných križovatkách spájajúcich okružnú 

cestu s vnútorným Parížom, aby sa vytvorila cesta, ktorá je úplne zelenšia, čistejšia a ľahšie 

prejazdná. Zmeny sú nevyhnutné, povedala Hidalgo, pretože súčasný objem znečistenia a 

počet ľudí, ktorí sú mu vystavení, sú neprijateľné. „Obchvat je základnou infraštruktúrou,“ 

povedala na stredajšej tlačovej konferencii, „v jeho okolí žije 500 000 ľudí, ktorí sú vystavení 

veľmi výraznému hluku a znečisteniu ovzdušia, ktorý prekračuje limity stanovené v 

environmentálnom kódexe pre vnútorný Paríž. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boulevard_P%C3%A9riph%C3%A9rique
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