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Zdroj: cool bike art  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedál. 

Začal sa nám nový školský rok. Zvolebnieva sa. 

Vidíme, že viaceré mestá sa vrhli budovať 

cyklotrasy, prípadne dokončujú už tie začaté. 

Prinášame opäť zaujímavé správy zo svet aj 

z domov pre inšpiráciu našich miest a obcí 

a zlepšenia rozvoja cyklodopravy. 

Príjemné čítanie a bicyklovanie! 

Marián Gogola/Redakcia 
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V PREŠOVE STAVAJÚ NOVÚ LÁVKU PRE 

PEŠÍCH A CYKLISTOV 

 

 

 

 

Foto: Vladislav Vavrek 

PEZINOK A LIMBACH UŽ ČOSKORO 

SPOJÍ CYKLOCHODNÍK 

Cyklochodník Pezinok – Limbach prechádza 

z projektovej do realizačnej etapy. Jeho trasa 

v dĺžke 4 275,42 metrov povedie od železničnej 

stanice Pezinok cez ulice  Holubyho, Kupeckého, 

Hasičskú a Fajgalskú  až po hranicu katastra pri obci 

Limbach. Cieľom je  vytvoriť vhodné podmienky pre 

cyklistov a zaistiť bezpečnú cyklistickú dopravu. 

Harmonogram výstavby úsekov 

cyklochodníka Pezinok – Limbach 

1. etapa Úsek Hasičská 
september-

november 2021 

2. etapa 
Úsek Fajgalská 

1 

september – 

december 2021 

3. etapa 
Úsek Fajgalská 

2 

september – 

december 2021 

4. etapa 
Úsek 

Kupeckého 

október – 

december 2021 

5. etapa Úsek Holubyho 
marec – august 

2022 

 

 

 

Zdroj:pezinok.sk 
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Zdroj: Facebook Malá fatra  

 

 

 

CYKLOTRASA MEDZI TERCHOVOU A ŽILINOU TAKMER HOTOVÁ 

 

 

Cyklotrasa medzi Žilinou a Terchovou je už 

skoro hotová, avšak jej výstavbu sprevádzali 

a sprevádzajú rôzne negatívne akcie. Ako 

napríklad ničenie cyklomostov, prípadne 

vytváranie zábran cez trasu vo Varíne, kde sa 

nespokojní obyvatelia nevedia dohodnúť 

s vedením obce. 

Negatívne sú vnímané aj samotné cyklomosty, 

ktoré sú možno architektonicky príťažlivé, ale 

cyklisti tu musia ísť skutočne do veľkého 

stúpania (na niektorých miestach preto museli 

nájazdy zmierniť). 

 

Zdroj: Facebook Región Malá Fatra 

 

 

Na jednom úseku bol dokonca zranený aj cyklista, 

keď auto, ktoré išlo popri cyklotrase vymrštilo na 

segregovanú cyklotrasu. 

Avšak toto bola chyba motoristu, cyklotrasa za to 

nemôže. 
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V Bratislave nový úsek s 

cyklopruhmi. 

Nové cyklopruhy na ulici karpatská v Bratislave 

eliminovali parkovanie na jednej strane 

a umožnili cyklistom, stať sa plnohodnotnými 

účastníkmi cestnej premávky. 

 

 

 

Zdroj: Facebook stavby.online 
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Pripravuje sa nový cyklochodník v Liptovskom Mikuláši 

Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši rozšíria o ďalší 640 metrov dlhý úsek. Radnica získala stavebné 

povolenie na úsek od Smrečianky k mostu do obce Závažná Poruba. Stavať by mohli začať už v 

budúcom roku. TASR o tom informoval Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš. 

 

Príprava úseku spočívala v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov, vypracovaní geometrického 

plánu, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. "Najdôležitejšie bolo práve vysporiadanie, 

keď mesto muselo osloviť s ponukou na odkúpenie vyše 60 fyzických osôb ako vlastníkov pozemkov a 

ďalšie právnické osoby," poznamenala vedúca právneho oddelenia Miroslava Javornická. 

 

Projekt podľa šéfa liptovskomikulášskej radnice Jána Blcháča ráta s premostením riečky Smrečianky a 

pokračovaním po hrádzi Váhu. "Získanie finančných prostriedkov na výstavbu predpokladáme, 

nebude problém. Do 15. augusta sa zapojíme do výzvy Cyklo-2022, kde požiadame o financie z plánu 

obnovy. Po doručení žiadosti budeme čakať na schválenie finančných prostriedkov," vysvetlil primátor 

s tým, že ak budú úspešní, realizácia sa uskutoční v roku 2023. 

 

V Liptovskom Mikuláši v apríli otvorili aj nový úsek mestskej cyklotrasy. Prepája mesto s Liptovskou 

Ondrašovou a jeho dĺžka je 837 metrov. Realizácia trvala 11 mesiacov, dielo skolaudovali v marci 

tohto roku. 

Zdroj: https://www.teraz.sk/spravy/liptovsky-mikulas-ziskal-stavebne-p/652586-clanok.html 

 

V Hrabušiciach si kamionista skrátil cestu cez cyklotrasu 

 

 

 

Podľa starostky obce tento kamión videli aj v 

Letanovciach ako smeruje do lokality, kadiaľ sa 

cyklochodník tiahne. Svedkovia tvrdili starostke, 

že už pri prejazde týmto podjazdom mal 

kamionista problém. Podľa týchto indícií na 

cyklochodník vošiel v týchto miestach. Pričom 

podľa evidenčného čísla nešlo o zahraničného 

vodiča. "Je z okresu Spišská Nová Ves a keď mi 

niekto povie, že zablúdil, tak je to 

prinajmenšom veľmi čudné. A už keď nevidí aj 

dopravné značenie, že je to cyklochodník, je to 

úbohá výhovorka. Ľudia si asi nevedia vážiť, na 

čo štát dá, čo urobí dobre pre turizmus a 

cyklistiku," dodala starostka. 

Prípad rieši polícia, keďže kamionista asi 

nezablúdil, mal totiž EČV SN      

Zdroj: noviny.sk 
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Prihlásiť sa môžete na: 

 

https://smartcitiesklub.sk/projektovanie-

cyklistickeho-mesta 
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MÚDRI ĽUDIA NEPLATIA DVAKRÁT ALEBO AKO SA FLÁMSKY 

CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA PREKRÝVA S TENT-SIEŤOU 

TEXT: ALEKSANDER BUCZYNSKI 

Preklad: redakcia  

 

ECF sa zameriava na flámsku sieť cyklodiaľníc, aby zdôraznila križovanie medzi cyklistikou 

a infraštruktúrou TEN-T. 49 % siete sa prekrýva  s TEN-T, čo zdôrazňuje potrebu zahrnúť 
cyklistiku do smerníc TEN-T. 

Flámska sieť cyklodiaľníc v Belgicku je najkomplexnejším plánom na prepojenie miest, obcí, 

predmestí a pracovísk v celom regióne prostredníctvom kvalitnej cyklistickej infraštruktúry. 

Keďže plán pokračuje v implementácii, vidíme čoraz viac prípadových štúdií, ktoré 

potvrdzujú, že je nevyhnutné integrovať cyklistiku do transeurópskej dopravnej siete (TEN-

T). Tu je dôvod. 

Už sme videli, že cyklomagistrála po vysokorýchlostnej železnici môže ponúknuť atraktívne a 

priame spojenie medzi mestami a obcami. Cyklodiaľnice môžu tiež efektívne využiť obslužné 

cesty , aj tak často vybudované popri modernizovaných cestách či železniciach, na 

zabezpečenie prístupu k obydlí, poliam či lesom. Aby však boli siete cyklodiaľníc skutočne 

efektívne, musia byť integrované do inžinierskych stavieb, ako sú mosty, tunely alebo 

dokonca budovy železničných staníc , aby sa zabezpečila kontinuita cyklistickej 

infraštruktúry. 

Prípadové štúdie, ako je nový cyklistický most cez bruselský okruh , dokazujú, že spätne 

opraviť bariéry vytvorené infraštruktúrami TEN-T po ich vybudovaní je komplikované 

a nákladné (písali sme o tom v júnovom čísle). Tento most je len jedným z 21 projektov 

identifikovaných ako nevyhnutné na zmiernenie bariérového efektu cestného okruhu. Ak sa 

https://ecf.com/users/aleksander-buczy%C5%84ski
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://fietssnelwegen.be/fietssnelwegen
https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/f1-%E2%80%93-cycling-highway-along-railroad-line?_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
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/new-cycling-bridges-f1-provide-easier-way-centre-antwerp?_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://www.ecf.com/news-and-events/news/f3-bridge-biggest-cycling-investment-history-belgium
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však cyklistické trasy začlenia do plánovania a navrhovania veľkých infraštruktúrnych 

projektov od samého začiatku, môžu sa vytvoriť oveľa jednoduchšie, lacnejšie a s menším 

rušením pre všetkých rôznych používateľov dopravného systému. Ďalšou špeciálnou výzvou 

je implementácia cyklistickej infraštruktúry vo veľkých tuneloch , čo by sa určite dalo uľahčiť 

začlenením cyklistickej dopravy do smerníc TEN-T. 

 

Mapa zobrazujúca križovatku medzi flámskou cyklodiaľnicou a TEN-T (Poďakovanie: Aleksander Buczynski, ECF) 

Po analýze miest stretnutia medzi EuroVelo, európskou sieťou cyklotrás a TEN-T , ECF 

urobila podobný výpočet pre flámsku sieť cyklodiaľníc, ktorá pokrýva Flámsko a región 

hlavného mesta Brusel s celkovou dĺžkou 2 807 km. Ukazuje sa, že až 49 % (1367 km) siete 

cyklodiaľníc je v interakcii s infraštruktúrou TEN-T! To znamená, že takmer polovica dĺžky 

cyklomagistrály buď vedie po železnici TEN-T, vnútrozemskej vodnej ceste alebo ceste, 

alebo ju križuje (spravidla mostom alebo tunelom). 

Železnice TEN-T sú najčastejšími „priateľmi“ cyklistických diaľnic s 31 % (883 km), potom 

vnútrozemské vodné cesty (20 %, 551 km) a cesty (7 %, 201 km). Tieto percentá nedosahujú 

49 %, pretože často máte dva režimy TEN-T na jednom mieste, napríklad železničný most 

TEN-T cez vnútrozemskú vodnú cestu TEN-T. Celkovo sa cyklistické diaľnice stretávajú s 

infraštruktúrou TEN-T v celom regióne 876-krát – 491-krát so železnicami, 222-krát s 

vnútrozemskými vodnými cestami a 163-krát s cestami. Veľká časť zostávajúcich 51 % siete 

cyklodiaľníc tiež často vedie po železničných tratiach alebo kanáloch, ale mimo siete TEN-T. 

A samozrejme, ak zarátame aj miestne cyklistické siete, počet miest stretávania a dĺžka 

spoločných koridorov bude veľa diaľničných. 

Od roku 2021 je súčasťou prvého federálneho plánu Belgicka na podporu cyklistiky 

uľahčenie investícií do cyklistických diaľnic pozdĺž železničných tratí v celej krajine . V 

budúcnosti je dôležité si zapamätať: inteligentní ľudia neplatia dvakrát. Nadchádzajúca 

revízia usmernení TEN-T musí zabezpečiť, aby sa cyklistická infraštruktúra zohľadňovala od 

úplného začiatku projektov TEN-T, namiesto toho, aby bola dodatočne inštalovaná neskôr a 

za oveľa vyššiu cenu.Bude EÚ nasledovať príklad Belgicka a začlení cyklistiku do svojej 

dopravnej politiky ? Čas na rozhodnutie sa blíži, pričom návrh správy Európskeho parlamentu 

sa očakáva v októbri. 

https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/cycling-underwater-mini-series-kennedy-tunnel-antwerp?_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://pro.eurovelo.com/news/2020-10-30_close-friends-eurovelo-connects-with-ten-t-network-nearly-8-000-times
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://www.ecf.com/news-and-events/news/belgium-adopts-its-first-federal-action-plan-cycling-promotion
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
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Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/smart-people-do-not-pay-twice-almost-half-

flemish-cycle-highway-network 

 

VÝZNAM NÁRODNÝCH CYKLOSTRATÉGIÍ: TALIANSKO IMPLEMENTUJE NOVÝ 

VŠEOBECNÝ PLÁN CYKLISTICKEJ MOBILITY 

Autor: Ben Luoma  
Preklad: redakcia  

 

Vytrvalé úsilie a koordinácia zo strany ECF člena FIAB sa vypláca prijatím cyklistického 

plánu na národnej úrovni. Ako bolo načrtnuté v našej predchádzajúcej správe, súdržná 

vládna stratégia je dôležitým katalyzátorom efektívnejšieho rozvoja cyklistiky. 

V auguste 2022 Ministerstvo udržateľnej infraštruktúry a mobility zverejnilo Generálny plán 

mestskej a mimomestskej cyklistickej mobility na roky 2022-2024 . V súlade s európskymi 

odporúčaniami má za cieľ zlepšiť dlhodobé plánovanie a posilniť systémy mestskej a 

medzimestskej cyklistickej mobility. Zverejnený plán špecifikuje celý rad cieľov vrátane 

zvýšenia bezpečnosti cyklistov, zlepšenia značenia a vytvorenia spoločného priestoru medzi 

rôznymi účastníkmi cestnej premávky. Okrem toho bude cieľom vytvorenie nových 

mestských a mimomestských cyklotrás aj so zameraním na cykloturistiku. 

Taliansko investuje 1,2 miliardy eur do cyklistiky 

V prípade turistických cyklotrás sa v rámci Národného plánu obnovy a odolnosti plánuje v 

rokoch 2022 – 2026 investovať 400 miliónov eur na vybudovanie ďalších 1 235 kilometrov 

cyklotrás a vykonanie potrebných údržbárskych prác na existujúcej sieti. Pre mestské 

cyklotrasy je z tohto fondu do júna 2026 vyčlenených 200 miliónov eur na vybudovanie 565 

https://ecf-com.translate.goog/users/ben-luoma?_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://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/PG%2520Mobilit%25C3%25A0%2520Ciclista%2520e%2520allegati.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/PG%2520Mobilit%25C3%25A0%2520Ciclista%2520e%2520allegati.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://fiabitalia.it/approvato-il-piano-generale-della-mobilita-ciclistica-ecco-cosa-contiene/
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kilometrov trás v mestských oblastiach a na posilnenie spojenia medzi železničnými stanicami 

a univerzitami. 

Napokon, príručka pripojená k plánu, ktorú vypracovala skupina odborníkov, vrátane členov 

študijného centra FIAB (Talianska federácia životného prostredia a bicyklov), ponúka 

miestnym správam užitočné usmernenia o aplikácii nových svetelných nástrojov, ako je napr. 

jazdné pruhy alebo zastávky na semaforoch, pre rozvoj cyklistickej mobility. Všeobecný plán 

mestskej a mimomestskej cyklistickej mobility na roky 2022 – 2024 už pridelil pôžičky v 

celkovej výške 943 miliónov eur na investovanie do cyklistiky, čím sa celková hodnota 

potenciálnych investícií v rokoch 2018 – 2026 zvýšila na 1,2 miliardy eur. 

V reakcii na túto správu Alessandro Tursi, prezident Federazione Italiana Ambiente e 

Bicicletta Onlus (FIAB), predniesol tieto vrúcne slová a zablahoželal všetkým, ktorí sa na tom 

podieľali. "Sme veľmi hrdí na kľúčovú podporu, ktorú poskytuje FIAB počas technického 

výboru ministerstva pre trvalo udržateľnú infraštruktúru a mobilitu. FIAB podporil stratégiu 

na zvýšenie úrovne a ambícií plánu prostredníctvom víťaznej a produktívnej spolupráce spolu 

s ďalšími firmami a organizáciami, ktoré sa zúčastnili výboru – všetkým im veľmi pekne 

ďakujem. Efektívny ekologický prechod nemôže vylúčiť výmenu vízií, ktorá je typickou 

črtou mobility – tento prvý Všeobecný plán cyklistickej mobility predstavuje základný nástroj 

na posun týmto smerom [udržateľného prechodu]. “ 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://fiabitalia.it/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://fiabitalia.it/il-commento-fiab-sullapprovazione-del-piano-generale-della-mobilita-ciclistica/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://fiabitalia.it/il-commento-fiab-sullapprovazione-del-piano-generale-della-mobilita-ciclistica/
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Talianska národná cyklistická sieť Bicitalia a talianske segmenty siete diaľkových cyklistov EuroVelo, ktoré na národnej úrovni koordinuje člen ECF 

FIAB. 

Uznanie Bicitalia – národnej cyklistickej siete zmapovanej FIAB od roku 2000 – ako 

základného kameňa pre rozvoj národného systému turistických cyklotrás bolo široko vítané. 

Okrem voľnočasovej cyklistiky sa však v dokumente spomína definícia špecifického 

programu aktívnej mobility pre cestovanie z domu do školy. Prijatie princípu „ Bezpečnosť v 

číslach “, ktorý vyvinula Európska cyklistická federácia (podľa ktorého zvýšenie počtu 

bicyklov v obehu znižuje nehodovosť na cestách), má za cieľ zlepšiť bezpečnosť na cestách 

zvýšením počtu bicyklov a znížením počtu áut. . 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&client=webapp&u=https://bicitalia.org/it/
https://ecf-com.translate.goog/sites/ecf.com/files/ECF_FACTSHEET4_V3_cterree_SafetyNumb.pdf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
https://ecf-com.translate.goog/sites/ecf.com/files/ECF_FACTSHEET4_V3_cterree_SafetyNumb.pdf?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
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Menej áut na cestách by malo za následok nižšie riziko úmrtia pre všetkých účastníkov cestnej premávky, ako vysvetlila vrchná referentka pre politiku 

ECF Ceri Woolsgrove (zdroj:  Komisia EÚ ). 

Výhody národnej cyklistickej stratégie  

Podľa odporúčaní ECF sa Taliansko pri schvaľovaní národnej cyklistickej stratégie pripája k 

ďalším krajinám, ako je Španielsko a nedávno aj Spojené kráľovstvo . Prehľad národných 

cyklistických stratégií v 47 rôznych krajinách, ako aj jednotlivé ciele každej krajiny týkajúce 

sa podielu cyklistov a investícií, možno nájsť v nedávnej správe ECF z decembra 2021. 

Popredné cyklistické krajiny, ako napríklad Holandsko, ktoré má cyklistickú stratégiu od roku 

1990, demonštrujú, aký dôležitý je takýto plán na rozvoj a rast podielu cyklistickej dopravy 

na národnej úrovni. Lepšia súdržnosť medzi rôznymi úrovňami správy smerujúca k spoločnej 

národnej vízii môže mať skutočný pozitívny vplyv. Vytváranie výhod, ako je čistejší vzduch, 

zdravší a šťastnejší občania, mestá a obce, kde sa žije lepšie, lepšia konektivita vidieka a 

živšie miestne ekonomiky. 

Ak má svet rýchlo a efektívne znížiť emisie z dopravy a vyhnúť sa najhoršej klimatickej 

kríze, sú dôležité aj národné cyklistické stratégie. Nepredvídaným vedľajším účinkom 

pandémie COVID-19 bol náhly nárast úrovne cyklistiky, ktorý vyplynul z národných a 

komunálnych stratégií zameraných na opätovné otvorenie spoločností po uzamknutí. Ukazuje, 

že dramatická zmena je možná so správnou úrovňou vládnej podpory a koordinácie. 

Tento najnovší vývoj možno považovať za veľkú výhru pre cyklistické organizácie občianskej 

spoločnosti v celej Európe, keďže ďalšia národná vláda podnikla definitívny krok v smere 

načrtnutom stratégiou ECF 2030 pre viac cyklistiky. Blahoželáme FIAB k vytrvalému úsiliu v 

práci na dosiahnutí tohto míľnika a tešíme sa na pokračovanie podpory našich ostatných 

členských organizácií v ich vlastných krajinách, keďže všetci pracujeme na zabezpečení 

silnejšej politickej podpory pre väčšiu a bezpečnejšiu cyklistiku pre všetkých v Európe. 

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/importance-national-cycling-strategies-italy-

implements-new-general-plan 

https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/road-safety-fewer-eu-road-deaths-most-fatal-crashes-still-include-cars?_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://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/pdf/collision-matrix-2019.pdf
https://ecf-com.translate.goog/news-and-events/news/spain-approves-its-first-ever-national-cycling-strategy?_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/uk-shifts-gear-active-travel-england-launches-boost-cycling-and-walking?_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/policy-areas/cycling-all-policies/national-cycling-policies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=wapp
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Začala sa výstavba úseku medzinárodnej cyklotrasy „EuroVelo 

11“ v úseku mesta Sabinov 

Projekt „EuroVelo“ je zámer vytvorenia siete 16-tich diaľkových cyklistických trás naprieč 

celou Európou. Celková dĺžka projektovaných trás je cez 60 000 km, z ktorých je už cez 20 000 

km v prevádzke. Naším krajom prechádza plánovaná Východoeurópska trasa: EV 11, ktorá má 

spájať Nordkapp (alebo Severný mys na severe Nórska) s Aténami (hlavným 

mestom Grécka)  v celkovej dĺžke 5964 km. 

Dnešným dňom sa začali práce na časti trasy „EuroVelo 11“ v úseku mesta Sabinov. V severnej 

časti Sabinova sa trasa bude napájať na práve realizovaný úsek v obci Pečovská Nová Ves 

a v južnej časti sa bude napájať na plánovanú trasu v obci Šarišské Michaľany. Stavebnou 

konštrukciou sa jedná o štandardný cyklistický chodník šírky 3m so spevneným - prevažne 

asfaltovým povrchom (prípadne s povrchom zo zámkovej dlažby). V dvoch úsekoch je trasa 

vedená po jestvujúcich asfaltových miestnych komunikáciách, kde bude vyznačená 

vodorovným dopravným značením. Na trase sa zhotovia tri nové premostenia - lávka cez potok 

Telek, Drienický potok a Krakovský potok. Celková dĺžka cyklochodníka v úseku mesta 

Sabinov bude mať dĺžku cca. 6,1 km. 

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. Košice. Celkové náklady na stavbu 

predstavujú čiastku vo výške 1 015 131 €, pričom financovanie je v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu IROP spolufinancovaným Európskym fondom 

regionálneho rozvoja. Spolufinancovanie mesta Sabinov je 5 %. 

V zmysle zmluvy o dielo by stavba v úseku mesta Sabinov mala byť ukončená do 10 mesiacov. 

Veríme, že v dohľadnom čase v našom meste pribudne takáto významná stavba, ktorá bude 

slúžiť nielen pre potreby obyvateľov mesta, ale prispeje aj k rozvoju cyklistickej prepravy, 

zvýšeniu bezpečnosti cyklistov ich odsunom z hlavných ciest, ako aj k rozvoju cestovného 

ruchu. 

 

Zdroj: sabinov.sk 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nordkapp
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3rsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%A9ny
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%A9ny
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Prešovská cyklocestička s crossfit zariadením, alebo nie..?:-) 

Zdroj:prešov.dnes24.sk 
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Holandskí „Cyklisti duchov“ jav, ktorý aj cykloveľmoci spôsobuje 

problémy. 

Podľa podkladu CROW – fietsberaad, august 2022 spracovala Ing. A.Kollárová, 

Celoštátna odborná skupina Doprava, Slovenský zväz stavebných inžinierov. 

 

Aké veľké problémy jazda cyklistov v protismere spôsobuje nielen  ostatným účastníkom premávky, 

ale tiež akú má zatiaľ stále málo preskúmanú ale dokázateľnú účasť na príčinách dopravných nehôd? 

 Podľa dánskych výskumov je u takýchto „cyklistov duchov“ až 7 x vyššia pravdepodobnosť, že sa 

dostanú do kolíznej situácie, než u ostatných cyklistov. V Rotterdame je známym príkladom Erazmov 

most, kde často prechádzajú  po ňom cez rieku Maas opačným, nesprávnym smerom takíto  

hazardéri. Na moste preto už boli umiestnené aj veľké šípky  jedným  smerom. Cyklisti bicyklujúci 

správne dostali palec hore, a cyklisti jazdiaci opačne palec dolu. Okrem toho sa objavila aj výzva: 

“Zavolajte cyklistom duchov“, čo trochu pomohlo, ale počet jazdiacich v protismere sa znížil iba 

o 10%. 

 Je to nevedomosť, hazard,  „frajerina“ , nedisciplinovanosť, a teda prípadné nehody z toho 

vyplývajúce  ako iba ľudský faktor?  

Nemôže na to vplývať a spolupôsobiť  čo do množstva a  správneho osadenia napr. aj  dopravné 

značenie, technicko-prevádzkové chyby a cyklistická infraštruktúra aj v širšom okolí, v nepostačujúcej  

hustote cyklistických trás, v organizácii všetkej, nielen cyklistickej a pešej dopravy, v inžinierskych 

celoplošných riešeniach rozloženia, dostupnosti, druhovosti  cyklistických zariadení...?  

 „Cyklistov duchov“ , ak aj iba  malú časť  z nich priamo prichytia, vyšetruje v Holandsku polícia. Aj 

preto, že neohrozujú len sami seba a ostatných cyklistov. Keď zrazu vidíš cyklistu, ktorý sa zjaví a jazdí 

v protismere, je to prekvapivé, strašidelné, máš pocit vidiny  a niečoho nepredstaviteľného. Títo 

cyklisti riskujú tiež, že motoristi, napr. prechádzajúci po jednosmernej ulici, nečakajú cyklistu 

z nesprávneho smeru a následne sami spôsobia nehodu, zavinia  zranenie... 

Už v r. 2015 vedci v správe pre Rijks waterstaat zistili, že  úmrtia na bicykli a 60 vážnych zranení/rok 

spôsobili práve takíto cyklisti v Holandsku. V Nemecku až 22% zo 610 vyšetrovaných nehôd súviselo s 

bicyklami duchov. A to je len vrchol ľadovca, pričom tiež väčšinou je to „len“ potenciálna možnosť 

výskytu závažnej vážnej nehody s ťažkými následkami. Rovnako tento jav potvrdzuje aj nedávny 

dánsky výskum, kde stav a spôsob jazdy sa vyšetroval vo vnútri  niekoľkých sídiel a v ich extraviláne.  

V priemere 1.4 %  z celkovej cyklistickej dopravy na 21 miestach bol  tento jav pozorovaný pri jazde 

cca v 1/3 na krátke vzdialenosti – menej ako 50 m, v 1/3 od 50 m  po 500 m,  ale v 1/3 na viac ako 500 

m. Väčšina takýchto   cyklistov sú vo veku 18-29 rokov (43%) a 30-39 roční (17%). Polovica dánskych 

účastníkov premávky potvrdila, že s takýmto spôsobom jazdy nedisciplinovaných cyklistov sa priamo 

stretla aspoň raz za týždeň. Z toho ¾ sa nachádza prevažne na cyklotrasách a 1/5 priamo na ceste. Na 

spoločných chodníkoch sa  vyskytujú tiež , ale, zdá sa, že v tomto prípade sú menej život ohrozujúci a 

nebezpeční vzhľadom na ich prispôsobenie sa chodcom a spomaleniu  rýchlosti voči protiidúcim. Je 

to veľa, alebo zanedbateľné množstvo? 

Podľa odborníkov medzi cestným dizajnom a „cyklistami duchov“ je určité, dokonca úzke prepojenie. 

Vyskytujú sa najmä pozdĺž viacprúdových ciest s menej častými priechodmi pre cyklistov. Pre výskyt 

takýchto cyklistov má veľký význam aj plošné rozloženie územia  a jednotlivých aktivít v ňom a jeho 

záujmovej oblasti,  kompozícia štvrte z hľadiska „dosažiteľnosti“, dostupnosti podstatných destinácií 
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v vzájomnom vzťahu k rozloženiu cyklotrás vo vnútri zóny a tiež navonok .Títo  cyklisti pritom menej 

často takto prechádzajú a križujú širokú viacpruhovú hlavnú cestu s hustou premávkou. Bežné je to 

na menej zaťažených zberných tratiach, a hlavne v križovatkách každého druhu, kde  je ich výskyt 

podstatne väčší, a teda sú tam aj nebezpečnejší. 

Štúdia dánskych výskumníkov - s určitými výhradami vzhľadom na obmedzené množstvo 

relevantných údajov – ukazuje, že celkové množstvo kolízií, blízkych priamo nehodám, je v priemere 

7x vyššie u cyklistov „duchov“ (2,3 kolízie na 100 cyklistov) ako u cyklistov, bicyklujúcich v správnom 

smere jazdy (0,30 na 100 cyklistov). Najviac kolízií -  asi ¾ - bolo zistených pri stretnutí s inými 

cyklistami a e- kolobežkármi,  kým s autami to bolo asi iba 1/5. Zaujímavé je, že kolízie vznikajú 

predovšetkým na cyklotrasách, kde je takýchto cyklistov väčšina. No napriek zisteniam o možnej a 

skutočnej nehodovosti približne ½ opýtaných „duchov“ uvádzala, že neverí, že by takouto jazdou 

dochádzalo k zhoršeniu bezpečnosti a zvýšenej nehodovosti ich samých i ostatných cyklistov. 

Výskumníci z cyklisticky vyspelých krajín Európy varujú a odporúčajú brať túto tému vážne už pri 

plánovaní a prestavbe miest a dopravy v nich všeobecne a cyklistickej infraštruktúry v nich osobitne. 

Taktiež, a veľmi naliehavo, sa javí potreba zvýšiť pozornosť a zabezpečiť bezpečnejšiu, plynulú a 

nerušenú premávku na cestných križovatkách každého druhu. Osobitne to platí pri (ne)rešpektovaní 

svetelnej signalizácie a u priechodov. Riešením je v určitých situáciách aj zváženie napr. potrebnosti  

či nutnosti  budovanie obojsmerných samostatných cyklotrás, momentálne  u nás v poslednom 

období preferovaných (bez adekvátneho odborného posúdenia ich vhodnosti) v intravilánoch sídel. 

Osobitne do bezpečnostného auditu patria tiež analýzy školských trás a plánov bezpečnosti 

jestvujúcej premávky na cestách do škôl a v ich okolí. 

V cyklisticky vyspelom zahraničí sa čoraz naliehavejšie vyskytujú výzvy a cielené kampane, zamerané 

na tento „nešvár“,  na sprísnenie policajných kontrol a adekvátne postihy. To však je už skôr 

aktivitou, problémom a záležitosťou, ktorou sa majú alebo by sa mali zaoberať laickí aktivisti. 

Technické riešenia, napomáhajú zamedziť aspoň čiastočne tento jav, spadajúci pod dohľad 

a odbornosť dopravných inžinierov, polície a v neposlednom rade cez  sprísnenie legislatívy 

a adekvátne postihy mali by sa mu venovať aj príslušné ministerstvá, samosprávy a orgány štátnej 

správy. 

My to nepotrebujeme?  Či len nevidíme a nechceme poznať aj naše pomery? Ani ich neskúmať? Čo 

vieme podrobnejšie o rozsahu príčin a zavinení dopravných nehôd, o lokalitách a dopadoch nehôd 

a nebezpečných stretov cyklistov medzi  cyklistami a  ostatnými účastníkmi premávky ,okrem 

sumárnych celoštátnych údajov polície? A nakoľko účinne  a konkrétne ich riešime aj technicky?   

Možno takýto slovenský preklad holandského názvu pre tento negatívny jav cyklistickej premávky  

konkrétnejšie vystihuje charakter  cyklistov ako sú vodiči v protismere, nebezpečne, bezdôvodne, 

bezhlavo jazdiaci  všade, všetkými zakázanými smermi vo verejných priestoroch aj  našich sídel. Napr. 

Nemci používajú výraz geisterfahrer, Angličania wrongway driver, counterflow, Francúzi conducteur 

fantôme. Podstatnejším je však pri tom najmä zavádzať účinné spôsoby, ako tento jav dôraznejšie 

eliminovať a zmenšiť, ak už nie celkom odstrániť. Myslime popri hľadaní výstižnejšieho slovenského 

názvu predovšetkým na dobré riešenia, aby takýchto „cyklistických duchov“ bolo na našich cestách čo 

najmenej. Kvôli dopravnej bezpečnosti  všetkých. 
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TRNAVA OBSTARALA NOVÉHO ZHOTOVITEĽA ĎALŠEJ CYKLOTRASY 

Trnavská radnica oznámila, že verejná súťaž na zhotoviteľa takmer dvojkilometrového 

cyklochodníka od Parku Janka Kráľa po Ružindolskú ulicu finišuje a čoskoro by mala byť 

ukončená.Súčasťou realizácie projektu v odhadovanej cene 2,34 milióna eur s DPH sú okrem 

cyklochodníka aj nové chodníky pre peších, verejné osvetlenie a mobiliár, sadové úpravy a 

vytvorenie polopodzemného kontajneroviska.  

Ďalej tiež úprava pozdĺžneho parkovania v celom bezmála dvojkilometrovom úseku. V 

závislosti na priestorových možnostiach bude pozdĺž ulíc J. Bottu a Š. Moyzesa vytvorený 

parkovací pruh.„Po spustení cyklochodníka príde k spravodlivejšiemu prerozdeleniu verejného 

a dopravného priestoru a k výraznému zvýšeniu bezpečnosti pre všetky vekové kategórie,“ 

očakáva trnavský primátor Peter Bročka. „Trasa má potenciál výrazne zvýšiť podiel peších a 

cyklistov na celkovom objeme prepravy,“ dodáva. Šírka cyklistickej cestičky bude 2,5 metra, 

teda 1,25 metra pre oba smery. Prispením k bezpečnosti bude vytvorenie tzv. dopravného tieňa 

v šírke 1,25 metra, ktorým sa cyklochodník oddelí od cesty. V strede dopravného tieňa budú 

osadené gumové deliace prvky, ktoré slúžia ako ochrana cyklistov pred motorovou 

dopravou.Bezpečnosť v miestach priechodov pre chodcov a cyklistov zvýšia aj stavebné 

spomaľovacie retardéry. Tie pribudnú na križovatke J. Bottu na vjazde na parkovisko pred 

základnou školou a na križovatkách ulíc Š. Moyzesa/Koceľova, Š. Moyzesa/Sv. Cyrila a 

Metoda, Š. Moyzesa/Gavlovičova, Š. Moyzesa/Osvaldova a Š. 

Moyzesa/Slovenská.„Navrhované úpravy na riešených miestnych komunikáciách v rámci 

výstavby cyklotrasy v čo najväčšej miere rešpektujú existujúcu zeleň. Výruby sú navrhnuté s 

ohľadom na minimalizovanie zásahov do existujúcej zelene,“ konštatuje mesto.  

 
Trasovanie cyklochodníka  

Zdroj: trnava-live.sk 
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Brusel cyklistický  

Foto a text: Marián Gogola  

 

 

Brusel už niekoľko rokov robí opatrenia, aby sa táto belgická metropola stala udržateľným miestom 

pre nielen euroúradníkov ale aj obyčajných ľudí. Bruselská cykloinfraštruktúra by sa mohla kľudne 

prirovnať k európskej únii. Nájdeme tu mix riešení a opatrení pre cyklistov. Niektoré sú fajn, iné nie 

sú úplne bezpečne pre cyklistov. Podiel cyklistov je tu okolo 5 % a je snaha s tým niečo urobiť. 

Cyklostojany pred železničnými stanicami sú, ale chcelo by ich asi viac. 
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Človek by si myslel, že je to cyklocestička pre kolobežkárov a autá       
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Čo sa mestu ako tak darí, je úprava verejného priestoru a hlavne ulíc. 

 

 

 

Prístrešky pre bicykle pred bytovým domom. 
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Cykloturistické značenie v meste 

 

K dispozícii je viacero systémov bikesharingu, buď tie stanicové alebo voľné. 
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Jednosmerky pre obojsmerný prejazd cyklistov je skutočná špecialitka cyklistov. Apriori povoľujú 

obojsmerný prejazd všade, cyklisti nemôžu ísť iba do vyslovených ulíc, kde je to dopravnou značkou 

zakázané. V niektorých prípadoch to bolo skutočne „o chlp“. Proste žiadny priestor pre cyklistu, rúti 

sa proti autu a potom sa schová do medzery parkujúcich aut. 
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V meste sa nachádza aj niekoľko cyklodieľní, kde si môžete svojpomocne opraviť bicykel. 

 

 

Na druhej strane majú aj dvojpruhové jednosmerky, kde majú vozidlá MHD, taxi a bicykle vyhradený 

spoločný pruh. 

 

 

 



27 
 

 

 

Koľajničky na schodoch 
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Možnosť odbočiť na červenú doprava. 

 

V prípade vyhradených pruhov alebo ochranných sú často používaným opatrením. 
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Bicykle ako ozdoba. 
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Zóna s jednoduchým vyznačením pre koho je. 
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Niekde majú aj takéto značky, aby bolo jasné, kto tu má prednosť. 
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Majú aj tzv. cykloulicu, ale mne to pripadalo ako obyčajný cyklopruh. 
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Koniec cykloulice a začiatok cyklocestičky? Trošku čudné.. 

Inde cykloulica ústila do cesty v zóne 30. 
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Zažil som aj dopravnú nehodu, keď to cyklistka napálila do stĺpika. 

 

Elektrokolobežky všade a v rôznych farbách aj to je súčasná mobilita v Bruseli. 
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Cyklologistika v praxi. 

 

Niektoré nebezpečné situácie, kde miesta neznalí budú mať problémy, kadiaľ vlastne ísť. 
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Niečo na spôsob ochranných pruhov a koridorov pre cyklistov plus miesto, kde zastavuje autobus. 

Je vidieť, že súčasný Brusel chce niečo robiť s dopravou, kde kongescie sú v meste na denno dennom 

poriadku. V prípade cyklistov nie sú všade cyklotrasy tak jednoznačné ako v Holandsku, ale snáď sa to 

časom naučia. Prostriedkom má byť aj PUM pre región Brusel, ktorý má príznačný názov Good Move. 

Mimochodom v lete začal v Bruseli platiť nový plán alebo organizácia dopravy, ktorá zakazuje tranzit 

cez centrum. Bude teda viac miesta pre peších a cyklistov. 
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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. 

                              Skupina Slovensko na bicykli, stránka Cyklodoprava.sk 

           # cyklodoprava 

 

Je to neziskový projekt OZ MULICA.  
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Budúcnosť dopravy 

Elektromobilita alebo prirodzený pohyb? 

 

 

 


