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Otváranie cyklosezóny v Banskej Bystrici, zdroj: OCI BB
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Netradičný spôsob riešenia cyklistov
v okružnej križovatke vo Valencii ,
str.15

V Berlíne urobili protestnú cyklojazdu s požiadavkou dostatočného odstupu.
Zdroj:Twitter radelflieger

Pedál.
Vidíme, že cyklotrás na Slovensku pribúda. Avšak
súčasný vývoj skôr hovorí o kvantite ako o kvalite.
Stále je dosť priestoru, aby sa zlepšovali aj
samotní projektanti, ktorí navrhujú
cykloinfraštruktúru. Inšpirácie ako aj zlé príklady
nájdete v najnovšom čísle.
Prijemné čítanie
Marián Gogola/Redakcia
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Metre pre viac miesta pre bicykle
Zdroj: ADFC Memecko

4

NA KYSUCIACH VZNIKOL NOVÝ ÚSEK CYKLOTRASY
Text: Martin Bolo

Na Kysuciach môžete využívať nové úseky cyklotrás a to
jednak z Dunajova do Krásna nad Kysucou a z Krásna nad
Kysucou do Oščadnice. Samotná trasa láka aj peších
a korčuliarov, takže je nutné dávať pozor.

Videá z cyklotrasy si môžete pozrieť na našom novom
Youtube kanáli Cycling Slovakia
https://www.youtube.com/channel/UCT6aymTPQZtYmh
QPHWneI7w

Článok vám priniesla Platforma nemotorovej dopravy.
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V DETVE BUDUJÚ NOVÚ CYKLOCESTIČKU
Text a foto: Zuzana Vrťová

V apríli 2019 pokračuje výstavba ďalšieho z
úsekov cyklocesty v Detve, od Bottovej ulice
ku
amfiteátru.
S realizáciou
projektu
Cyklocesta mestom Detva, cesta do a zo
zamestnania začalo mesto Detva v marci 2019.
Po novej cykloceste sa verejnosť bude môcť
previesť už v lete 2019.
Začiatok úseku cyklistickej trasy sa nachádza
v priemyselnej časti mesta Detva v blízkosti
autoservisu na Bottovej ulici. Do práce na
bicykli
takto
budú
môcť
dochádzať
zamestnanci v blízkom priemyselnom parku
a pracovníci ďalších detvianskych firiem v tejto
časti mesta.
Podľa informácií z oddelenia rozvoja na
Mestskom úrade v Detve, na jestvujúcej
miestnej komunikácii na úrovni Bottovej ulice
sa pre cyklistov vyznačí vodorovným
dopravným značením cyklokoridor. Táto
úprava končí na križovatke s Jilemnického
ulicou. Navrhnutá cyklistická trasa prechádza
ďalej pozdĺž Partizánskej ulice ku námestiu
SNP.
Pred pamätníkom SNP sa cyklistická trasa
odkloní smerom k námestiu SNP priechodom
pre cyklistov a chodcov a cyklisti sa dostanú na
miestnu komunikáciu, kde sa vodorovným
dopravným značením vyznačí cyklokoridor
k Námestiu SNP. „Cyklistom sa tu ponúkne už
voľný pohyb, oddych a osvieženie,“ dodáva 6
Anna Cíbiková z oddelenia rozvoja.

Cyklistická trasa bude z námestia SNP
pokračovať
vyznačeným
cyklokoridorom
a prechádzať novo vybudovanou lávkou pre
chodcov a cyklistov ponad Detviansky potok na
Kúpeľnú ulicu. Na Kúpeľnej ulici bude
pokračovať vyznačeným cyklokoridorom na
existujúcej komunikácii. Na konci Kúpeľnej
ulice, v blízkosti prameňa, bude pokračovať
posledná časť trasy na krátkom úseku spoločnou
cestičkou pre chodcov a cyklistov a samostatnou
cyklistickou cestičkou. Koniec stavebnej úpravy
bude pred cestou na Skliarovo.
Na projekt Cyklocesta mestom Detva, cesta do a
zo
zamestnania
získalo
mesto
Detva
prostredníctvom Integrovaného regionálneho
operačného programu nenávratný finančný
príspevok v sume 516 tisíc eur.
Stavebné povolenie pre stavbu cyklocesty od
Bottovej ulice po cestu na Skliarovo nadobudlo
právoplatnosť 11. októbra 2017. Účastníci
konania a občania boli o stavebnom konaní
informovaní v zmysle platnej legislatívy verejnou
vyhláškou. Stavbu realizuje víťaz verejného
obstarávania Strabag s. r. o z Bratislavy.
Cyklistická trasa je situovaná na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Detva.
Zdroj: https://dtonline.sk/clanok/zacalavystavba-cyklocesty-na-bicykli-do-prace-aj-kamfiteatru?fbclid=IwAR2UQx8XoOr4a_08rrC1YFe
oND62WL4d9kH_TRwNqtjbQpP5g4GeHJQzJlg

VYŠE 1 MIL. EURO PÔJDE NA ROZVOJ CYKLOTRÁS V HLAVNOM MESTE
foto : Sme.sk

Podľa portálu Bratislava.sme.sk hlavné
mesto použije na rozvoj cyklotrás viac ako
jeden milión eur. Bratislavský magistrát
momentálne pripravuje Akčný plán rozvoja
cyklistickej a pešej zóny na rok 2019, ktorý
onedlho oficiálne predstaví.

Súčasťou rozpočtu sú aj kapitálové výdavky
vo výške 241 669 eur na vybudovanie
cyklotrasy Pri Mlyne vo Vajnoroch, ktorá je
financovaná z Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP).
Predpokladá sa takisto spolufinancovanie zo
strany hlavného mesta sumou 23 000 eur. Na
projektovanie a výstavbu ďalších cyklotrás
mesto vyčlenilo 500-tisíc eur, predovšetkým
na prípravu projektovej dokumentácie v súlade
s platným územným plánom dopravy hlavného
mesta.

Na cyklotrasy chce mesto použiť bežné
výdavky vo výške 260-tisíc eur a kapitálové
výdavky 1 413 669 eur.
Mesto plánuje investovať do opráv a údržby
už existujúcich cyklotrás, ale aj do budovania
nových.

Medzi nové pripravované cyklotrasy patria
napríklad R13: 8 km (Kollárovo nám. Hečkova), R20: 2,5 km (Hlavná stanica Stanica Nivy), R16: 5,5 km (Kamenné nám. Astronomická) alebo O5: 5,5 km (Most
Lafranconi - Podkolibská) + 7,5 km
(Račianska - Malý Dunaj).

Agentúru SITA o tom informoval hovorca
bratislavského magistrátu Peter Bubla.
Bežné výdavky vo výške 260-tisíc eur
rozdelí mesto na tri časti. Na opravu, údržbu
a čistenie cyklotrás a dopravných značení,
vybudovanie informačných tabúľ a
cyklostojanov, úpravy priechodov na
cyklotrasách mesto vyčlenilo 100-tisíc eur,
ktoré pôjdu mestskému rozpočtovému
podniku Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.
Oddelenie stratégie a projektov dostane 130tisíc eur na rozšírenie projektu Bikesharing,
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Čítajte viac:
https://bratislava.sme.sk/c/22104946/bratisla
va-pouzije-na-rozvoj-cyklotras-viac-akomilion-eur.html#ixzz5mCVZdL9g

BIKESHARING V ŽILINE PRITIAHOL DVOJNÁSOBNÝ POČET CYKLISTOV
Text a foto: Marián Gogola
Potvrdené! Spustením verejných mestských bicyklov,
tzv. bikesharingu, sa v Žiline spustil malý
cykloboom. Podľa štatistík mesta Žilina a systému
BikeKia sa zaregistrovalo do systému už 6000
používateľov.
Ako uvádza oficiálna správa mesta Žilina” Len počas
prvého víkendu boli bicykle vypožičané až 1 619-krát.
Pracovné dni sa ukázali ešte vyťaženejšie ako víkend.
V pondelok 1. apríla 2019 prekonal bikesharing prvú
tisícku výpožičiek za deň, keď bolo zaznamenaných
1 076 výpožičiek. Počty stúpali aj v nasledujúcich
dňoch. V utorok prevádzkovateľ zaznamenal 1 645
výpožičiek a v stredu dokonca až 1 968, vo štvrtok to
bolo už viac ako 2 000 výpožičiek. Zdieľané bicykle
BikeKIA využívajú Žilinčania od 29. marca. “
Ak by sme si to porovnali s odporúčaním rôznych
metodík alebo príručiek pre budovanie Bikesharingu,
za dobrý sa považuje systém, kde sa jeden bicykel
požičia v priemere 6-10x. V Žiline sa dosiahol stav,
keď sa priemerne každý bicykel požičiaval cca. 1617x za deň. To jednak svedčí o obrovskom záujme
ako aj “hlade” po bicyklovaní.
Bude zaujímavé pozorovať, či tento trend vydrží aj
počas leta, najmä ak budú mať vysokoškoláci
prázdniny. Ale aby sme nežili iba z boomu je nutné
budovať aj príslušnú cykloinfraštruktúru, keďže
verejné bicykle využívajú ľudia všade a častokrát aj
takí,ktorí na bicykli moc nechodia a využili ho
viacmenej zo zvedavosti. To potom vyvoláva rôzne aj
negatívne situácie, či už na cestách alebo na
chodníkoch.
No, ale poďme späť k téme, či sa niečo zmenilo aj na
uliciach. Chceli sme si overiť prvotnú domnienku
alebo “pocit”, že tých bicyklov v uliciach Žiliny je
akosi viac.

Porovnali sme teda dáta zo cyklosčítača z ulice
Vysokoškolákov, pričom sme vždy zobrali dni od 307.apríla pre roky 2016-2019 a porovnané boli pre
rovnaké dni v súčasnom roku. Pre roky 2016-2018
sme tak urobili priemer za každý deň a porovnali sme
ho s intenzitou za každý celý deň, ktorú sčítače
zachytili po 29.3 ,kedy bol oficiálne spustený
bikesharing poobede.
Takmer všetky dni s výnimkou jedného potvrdili
výrazný nárast cyklistov. Výnimku tvorila posledná
sobota, kedy bola intenzita menšia ako priemer,
najmä kvôli horšiemu počasiu (alebo prázdnym
internátom?:-)). Pre viaceré dni narástla intenzita
cyklistov o viac ako 200 %, v priemere je to nárast o
183%. Najmä hodnoty vyššie ako 800 alebo 900 za
deň sú pre túto ročnú dobu neobvyklé, väčšinou sa
dosahujú najmä v lete. A to nehovoríme o cyklistoch,
ktorých sčítač nezachytil,lebo mohli ísť poza
cyklocestičku, po chodníku alebo po parkovisku.
V nasledujúcej tabuľke máte konkrétne hodnoty.
Porovnanie dennej intenzity pre dni 30.4 až 7.4 v
roku 2019 a priemeru za roky 2016-2018
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INTELIGENTNÝ BICYKEL Z HOLANDSKA

Hlavn
Obec
Mesto
Mesto
TU Delft vyvíja už niekoľko rokov inteligentný
Mesto
bicykel, ktorý by pomohol udržať riadenie bicykla
Mesto
počas jazdy.
Mesto
V spolupráci s výrobcom bicyklov Royal Gazelle Mesto
vyvinul prototyp bicykla, ktorý umožňuje takéto
Mesto
„chytré“ riadenie.
Mesto
Ako to celé funguje? Bicykel má tzv. smart motor, Mesto
ktorý sa aktivuje vždy, keď je cyklista v riziku, že byMesto
spadol. Spolu s týmto systémom má cyklista vždy Mesto
minimálnu rýchlosť 4 km / h a tým má zabrániť pádu.
Mesto
Vo všeobecnosti sa očakáva, že by mohol pomôcť
najmä starším cyklistom.
Kým sa takýto bicykel dostane do predaja musia na
ňom otestovať viaceré situácie ako aj zrealizovať
viaceré testy. Nie je úplne jasné,ako bicykel
rozoznáva situácie napr. na križovatke alebo na
mieste,kde chcete zastaviť.
Uvidíme, každopádne zaujímavé.
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NITRA BUDE MAŤ NOVÚ CYKLOTRASU CEZ BORINU
Text: Ján Roháč

V apríli 2019 sa uskutočnilo preberacie
konanie od zhotoviteľa stavby cyklotrasy,
ktorá začína na najväčšom nitrianskom
sídlisku Klokočina a končí na autobusovej
stanici. Zástupcovia mesta bohužiaľ zistili na
obhliadke nesúlad cyklotrasy s normami a
množstvo nedostatkov. Väčšina z nich však
bola dôsledkom zlej projektovej
dokumentácie, ktorú zabezpečovalo ešte
minulé vedenie mesta a za čo zhotoviteľ
neniesol zodpovednosť. Tie ostatné sa
zhotoviteľ zaviazal urýchlene odstrániť
a odovzdať cyklotrasu obyvateľom do
užívania.
Trasa bola určená veľmi nešťastne. Nie je to
intuitívna, logická a priama trasa, ktorú
cyklisti zo sídliska na autobusovú stanicu
používajú, ale trasa obchádzková, dlhšia
a s veľkým prevýšením cez kopec-lesopark
Borina.
Cyklistická verejnosť sa zhodla na tom, že ju
určite nebudú využívať na dochádzanie na
autobusovú stanicu a budú radšej naďalej
„na čierno“ využívať chodníky pre peších.
Cyklotrasa ale aspoň oživí lesopark Borina,
cez ktorý doposiaľ neviedol žiaden chodník
a bol väčšinou iba miesto stretávania sa
„podivných“ ľudí.
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V BRÉMACH NOVÁ CYKLOULICA
Text: Marián Gogola

Pred pár dňami vznikla v Brémach nová
cykloulica, tzv. fahrradstrase. Avšak nebol
to ľahký boj.
Minulý rok totiž podpísalo petíciu približne
600 rezidentov, ktorí chceli,aby sa na tejto
ulici zachovali hlavne parkovacie miesta
pre autá. Tie síce po stranách zostali, ale
nové usporiadanie ulice preferuje najmä
cyklistov. Cykloulica vznikla na ulici
Parkalle medzi Stern a Rembertitunnel. Už
predtým bolo možné považovať túto ulicu
za upokojenú s prvkami cykloulice, avšak
tento rok sa natrela červenou farbou so
znakmi bicykla.
Motoristi si môžu maximálne zaparkovať
auto a musia rešpektovať zníženú rýchlosť.
zdroj:www.bild.de
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foto:Peter Cyclepeda (Twitter)

Cyklotrasa priateľská k lampám v Nitre.

Vo Viedni osádzali novú stromovú alej
Nebolo by na tom nič čudné, keby stromčeky
neviezli na kargobicykloch.

Aj takéto inovatívne prístupy možno vidieť na novej
cyklocestičke v Nitre.

Foto: Andrej Sitkey FCB
Aj Michalovce dostali novú cyklotrasu s nevhodnými
cyklostojanmi

Zdroj: Twitter FahrradWien
Článok vám priniesla Platforma nemotorovej
dopravy
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Zdroj:Facebook Architektúra Michalovce

CYKLOTURISTICKÉ TRASY V TRNAVSKOM KRAJI
Text a foto: Marián Kasala, SCK Bicyglo Trnava

V rámci kraja sú významnými i Malokarpatská
cyklomagistrála, Záhorácka cyklomagistrála a
Kopaničiarska cyklomagistrála. Tieto vedú zväčša po
cestách nižších tried, ktoré pri ich vzniku dosahovali
nízku intenzitu dopravy. Doprava sa však časom
zahustila a tak by niektoré úseky týchto trás bolo
potrebné pretrasovať. Nie všade je to však možné, vo
viacerých prípadoch nie je žiadna alternatívna
možnosť vedenia.

V kraji je rozvinutá sieť značených cykloturistických trás
v celkovej dĺžke cca 1.200 km.
Text a foto: Marián Kasala, SCK Bicyglo Trnava
Sieť cykloturistických trás nie je na celom území kraja
rovnomerná. Najhustejšia je v Malých Karpatoch. Trasy
tu vedú prevažne po lesných spevnených účelových
komunikáciách s obmedzenou automobilovou dopravou.
Ďalšími významnými lokalitami sú okolie Piešťan a
vodná nádrž Sĺňava, ako aj Považský Inovec, okolie
Skalice a Biele Karpaty, okolie Serede a vodná nádrž
Kráľová. Dostatočná sieť značených cykloturistických
trás je i na Záhorí. Najmenej rozvinutou oblasťou je
južná časť kraja. Tu sa momentálne nachádza iba
v oblasti Malého Dunaja čiastočne vyznačená Cyklotrasa
po stopách vodných mlynov. Významnejšou oblasťou
v rámci kraja je sieť cyklotrás okolo Dunaja.

V súčasnosti najdlhšou značenou cykloturistickou
trasou v rámci kraja určenou pre vyznávačov horskej
cyklistiky je kompletne vyznačená Štefánikova
cyklomagistrála, ktorá nadväzuje na plánovaný úsek
v rámci Bratislavského kraja. Vedie hrebeňom pohoria
Malé Karpaty a spája Bratislavu s Dolnými
Košariskami neďaleko Brezovej pod Bradlom.
Významnou je i cyklotrasa Hrebeňom Považského
Inovca. Plánuje sa jej predĺženie až k mestu Hlohovec.

V kraji je momentálne k dispozícii nasledovná sieť
legálne značených cykloturistických trás:





Celkovo má existujúca sieť cykloturistických trás,
okrem južnej časti kraja, dostatočnú hustotu. Ako už
bolo uvedené, pri niektorých trasách je potrebné sa
zamyslieť nach ich súčasným trasovaním a riešiť
v budúcnosti ich preloženie, nakoľko intenzita
motorovej dopravy v súčasnosti je podstatne rozdielna
ako bola v období ich vzniku. Vo väčšine prípadov je
značenie cykloturistických trás v dobrom stave a je
pravidelne udržiavané. Značenie zabezpečuje
Slovenský cykloklub s regionálnymi partnermi,
napríklad v okolí Trnavy je to Slovenský cykloklub
Bicyglo Trnava, na Záhorí Slovenský cykloklub
Záhorák Malacky. Značené cykloturistické trasy na
seba logicky nadväzujú a tvoria sieť cyklotrás
s prepojením na susedné regióny.

červené cykloturistické trasy (cyklomagistrály)
368 km,
modré cykloturistické trasy 293 km,
zelené cykloturistické trasy 250 km,
žlté cykloturistické trasy 225 km.

K najvýznamnejším vyznačeným cykloturistickým
trasám v kraji patria EuroVelo 6 Dunajská cyklistická
cesta a EuroVelo 13 Cesta Železnej opony/Moravská
cyklistická cesta. Čiastočne je vyznačená Vážska
cyklomagistrála. Tieto väčšinou vedú mimo koridor
dopravy, resp. po cestách nižších tried s malou intenzitou
motorových vozidiel.
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V oblastiach Malé Karpaty, Záhorie a na hlavných
cyklomagistrálach sa nachádza i drobná
cykloinfraštruktúra, ako sú exteriérové mapy či
odpočívadlá. Ich stav je však v horšom stave ako
samotné značenie cyklotrás. V mnohých prípadoch by
bolo potrebné napr. obnovenie náteru stojana, výmena
mapového podkladu alebo obnova celého zariadenia.
Toto je však finančne náročnejšie ako obnova samotného
značenia. Hlavným zdrojom informácií k danej sieti
legálne značených cykloturistických trás je:
https://tt.cykloportal.sk/. Informácie o regionálnej sieti
cyklotrás v okolí Trnavy poskytuje i http://cyklotrasytt.sk/, kde sa nám žiaľ nedarí získať zdroje na
aktualizáciu portálu.

Je tu potenciál a priestor v budúcnosti vytvoriť samostatnú
cestičku pre cyklistov.
K dnešnému dňu je spracovaná zjednodušená dokumentácia
osadenia prvkov cykloturistického značenia v úseku Horný
Čepeň – Trnava Štrky. V krátkodobom horizonte by bolo
možné zabezpečiť vyznačenie trasy v úseku Sereď – Trnava
– Smolenice – Rozbehy – Cerová.
Aktuálne je v rámci IROP-u podaná žiadosť na
vybudovanie samostatnej cestičky pre cyklistov, ktorá by
mala spájať Bohdanovce nad Trnavou so Špačincami. Tento
úsek cyklistickej infraštruktúry by sa mal prepojiť
s Trnavou cez oddychovú zónu Štrky, čím by vzniklo pre
cyklistov bezpečné spojenie obcí Špačince a Bohdanovce
nad Trnavou s krajským mestom Trnava, trasované mimo
koridor dopravy. Veríme, že tento projekt bude v rámci
čerpania prostriedkov z fondov EÚ podporený. Bola by to
prvá lastovička napojenia rozvinutej siete
cykloinfraštruktúry v krajskom meste na okolité obce, ktoré
sú momentálne najviac dotknuté nárastom individuálnej
automobilovej dopravy, čo je najnepriaznivejší faktor
brániaci rozvoju pohybu na bicykli.

Medzi najvýznamnejšie rekreačné cyklotrasy v kraji je
možné zaradiť:





EuroVelo 6 a EuroVelo 13,
Dunajská cyklistická cesta,
Moravská cyklistická cesta,
Vážska cyklomagistrála.

Pre vyznávačov trailov je momentálne v kraji k dispozícii
iba jedna lokalita, ponúkajúca nadšencom singletracky.
Umiestnenie trás je neďaleko mesta Skalica v prímestskej
rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Detailnejšie informácie
o projekte je možné nájsť na
www.bikearenazlatnickadolina.eu. V ponuke je tu 4
kilometre aj dlhý XC značený okruh. Tento projekt
realizovali a udržiavajú skalický nadšenci Peter Hertl,
senior a junior.

Práve do týchto nosných cyklotrás by malo ísť v rámci
TT SK najviac investícií v nasledujúcich rokoch.
Väčšinou vedú po komunikáciách mimo koridor dopravy
po asfaltových alebo spevnených účelových
komunikáciách. V niektorých úsekoch vedú po cestách
nižších tried s nízkou intenzitou motorových vozidiel.
V pláne je realizácia samostatných cestičiek pre cyklistov
v celej dĺžke vedenia týchto cyklistických trás.
Momentálne žiadna nadregionálna cyklotrasa
neprechádza krajským mestom Trnava. Snahou SCK
Bicyglo Trnava je vytvorenie nadregionálnej
cykloturistickej trasy, ktorá by spájala významné
existujúce cykloturistické trasy – Dunajskú cyklistickú
cestu a Moravskú cyklistickú cestu.

V krátkodobom horizonte je plánované rozšírenie siete
cykloturistických trás pre vyznávačov horskej cyklistiky
v Malých Karpatoch, prepojenie Trnavy so Sencom,
rozšírenie siete cykloturistických trás v oblasti Malého
Dunaja, kde sa počíta s využitím kombinácie aktívneho
trávenia voľného času v kombinácii cykloturistika –
splavovanie Malého Dunaja. Ďalej je plánované prepojenie
Serede a Hlohovca, Hlohovca a Piešťan a pre vyznávačov
MTB už spomínané predĺženie hrebeňovky Považského
Inovca až do Hlohovca.

Jednalo by sa o významné nadregionálne prepojenie
severu s juhom. Trasa by kopírovala historické vedenie
niekdajšej Českej cesty, dôležitej obchodnej spojnice
Prahy a Budína. Prechádzala by naprieč celým územím
kraja a spájala by významné mestá kraja Holíč, Skalica,
Senica, Trnava, Sereď, Galanta. V tesnom okolí miest
by sa využila synergia cyklodopravy a cykloturistiky.
Časť cyklodopravnej infraštruktúry je už vybudovaná
(Trnava, Sereď), časť je pripravená na budovanie a
plánovaná v rokoch 2018 – 2020 (Trnava, Holíč, Senica,
Skalica). Snahou je trasovanie viesť mimo koridor
dopravy s využitím súčasne vybudovanej
cykloinfraštruktúry, plánovanej cykloinfraštruktúry,
miestnych a účelových komunikácií s nulovou, resp.
minimálnou automobilovou dopravou, v nutnom prípade
ciest II. a III. triedy.

Kľúčovým projektom v rámci Trnavy je prepojenie severnej
časti mesta s južnou. Z dopravného hľadiska krajské mesto
obmedzuje železnica, ktorá mesto križuje takmer v strede a
prechádza zo západu na východ. V centrálnej časti mesta sa
nachádzajú iba tri podjazdy, ktoré v súčasnosti nie sú pre
cyklistov dostatočne bezpečné. Mesto Trnava má
kompletne spracovanú projektovú dokumentáciu prepojenia
Námestia SNP so Zelenečskou ulicou, kde je už dnes
možný bezpečnejší pohyb cyklistov po už existujúcej
cykloinfraštruktúre. Nová cestička pre cyklistov by mala
viesť po Ulici Andreja Žarnova v bezprostrednej blízkosti
Fakultnej Nemocnice Trnava, ktorá nesúhlasí s jej
výstavbou. Veríme, že nemocnica s mestom v krátkom čase
nájdu spoločnú dohodu a podarí sa im doriešiť toto kľúčové
prepojenie v meste, ktoré je ešte významnejšie z pohľadu
cyklodopravy ako cykloturistiky.
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Článok vám priniesla Platforma nemotorovej dopravy

NETRADIČNÝ SPÔSOB RIŠENIA CYKLISTOV V OKRUŽNEJ KRIŽOVATKE Z
VALENCIE
Zdroj: Twitter Bicycleto:ZGZ

Určite zaujímavý, otázne, či aj inšpiratívny spôsob vedenia cyklistov cez križovatku vo
Valencii. Či je to skutočne to pravé orechové pre cyklistov, nevieme..
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ZÁSADY A ODPORÚČANIA PRE BEZPEČNÝ POHYB CYKLISTU
Text: Veronika Urbanovičová, KE.CY Košice, Adrián Chreň, Cyklokoalícia Košice

4. Používam zvonček
Jar je tu a začína cyklosezóna. Poniektorí
v chladnejších mesiacoch na bicykli nejazdili
a preto považujeme za vhodné, aby sme si spoločne
oprášili základné zásady, pravidlá a odporúčania pre
bezpečný pohyb cyklistu v mestskej premávke.

Zvonček je pre informovanie chodcov či pomalších
cyklistov o mojej prítomnosti najvhodnejší.
Zvukovú signalizáciu používam v dostatočnom
predstihu, aby o mne už vedeli, ešte kým ich
začnem predbieham. Umožním im reagovať včas.

1. Poznám predpisy a zásady bezpečnej jazdy

5. Nejazdím pri úplnom okraji vozovky a blízko
pri zaparkovaných autách

Poznám pravidlá cestnej premávky a iné predpisy,
ktoré sa ma pri jazde na bicykli týkajú. Poznám
a primerane ovládam zásady bezpečnej jazdy
v mestskej premávke.

Síce platí, že mám jazdiť pri pravom okraji
vozovkyvozovky, ale zbytočne sa neohrozujem a
preto jazdím trochu ďalej od okraja. Pri obrubníku
sa často nachádzajú kanalizačné vpuste, výtlky,
kamienky, štrk a iné prekážky. Keď jazdím popri
zaparkovaných autách, vždy (!) predpokladám, že
posádka môže nečakane otvoriť dvere.

2. Poznám svoje jazdecké zručnosti
Jazdím po takých cestách a v takej premávke,
na akú si trúfam. Ak som začiatočník, tak sa
vyhnem:




6. Jazdím predvídateľne a ukazujem zmenu
smeru

viacpruhovým komunikáciám v jednom
smere;
zaraďovaniu do druhého pruhu;
predbiehaniu áut v kolónach sprava.

Po ceste jazdím priamo, vyhýbam sa náhlych
vybočeniam, ktoré vodiči za mnou nečakajú.
Kľučkujem len v dobre zhodnotenej, bezpečnej
situácii.

3. Pri zhoršenej viditeľnosti nejazdím bez
fungujúcich predných a zadných svetiel

Upažením ruky ukazujem zmenu smeru. Znamenie
ukazujem v predstihu, počas odbočovania je už
neskoro, vtedy sa plne venujem riadeniu. Pri
odbočovaní vľavo ukazujem zmenu smeru dvakrát
– prvý raz pri preraďovaní do ľavého
odbočovacieho pruhu, čim upozorním vodičov,
idúcich za mnou, druhý raz pred samotným
odbočením, čím upozorním aj vodičov v protismere.
Dôležité je, aby všetci boli pripravení na môj
manéver ešte skôr ako ho vykonám

Dostatočná viditeľnosť jazdca a bicykla je prvá a
zásadná podmienka bezpečnej jazdy. Kvalitné
predné svetlo bielej farby je rovnako dôležité, ako
zadné červené a to napríklad kvôli protiidúcim
autám, ktoré odbočujú vľavo a krížia mi cestu.
Ideálny je odev výrazných farieb, opatrený
reflexnými prvkami. Svetlá, „blikačky“ a reflexné
si beriem,
aj keď
sa plánujem
vrátiť za svetla,
7.prvky
Mám
prehľad
o svojom
okolí
pretože sa môžem zdržať. Používam zvonček
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Neustále automaticky kontrolujem situáciu okolo mňa. Pri odbočovaní vľavo sa pohľadom
cez rameno uistím, že ma práve nemíňa auto. Ak sa neviem obzrieť dlhšie bez straty
rovnováhy, urobím to radšej kratšie, ale dvakrát za sebou.
8. Záber jazdného pruhu
Ak na na vozovke nie je dostatok miesta, jazdný pruh je tam úzky (kruhový objazd, úzke
uličky, ostrovčeky a.i.) a vodiči by ma predbiehali s nebezpečne malým odstupom, nebojím sa
jazdíť v strede jazdného pruhu. Auto tak nemá dostatok miesta na obchádzanie a musí počkať,
kým neprídem na širšiá úsek. Na začiatku tohto manévru rukou ukážem zmenu smeru, aby bol
vodič za mnou pripravený.
Pruhu nikdy takto nezaberám tam, kde auta jazdia rýchlejšie ako 50 km/hod a dvakrát si to
rozmyslím, ak ulica stúpa a tak jazdím pomaly. V takých prípadoch je vhodnejšou, i keď nie
legálnou alternatívou chodník.
9. Priame odbočenie vľavo
Priame odbočenie vľavo v premávke je akousi záverečnou skúškou prvého stupňa
cyklistických zručností. Postupujem nasledovne:






pohľadom cez rameno sa uistím, že ma práve nemíňa auto,
rukou ukážem zmenu smeru vľavo,
zaberiem pruh (stále ukazujem),
dám prednosť protiidúcim vozidlám (môžem zastaviť pri ľavom okraji svojho pruhu),
odbočím.

Na križovatkách s viacerými pruhmi zaberiem odbočovací pruh. Vždy sa však držím zásady,
že pokiaľ mám pocit, že križovatka je na mňa moc veľká, tak radšej odbočím nepriamo.
10. Nepriame odbočenie vľavo
Ak si netrúfam na odbočenie vľavo priamo z jazdy, tak zastavím skôr pred križovatkou a oba
smery prekrížim až vo chvíli, keď nejde žiadne auto alebo keď má práve zelenú kolmý smer.
Ak si netrúfam ani takéto odbčenie vľavo, tak radšej zídem z bicykla a použijem priechod pre
chodcov.
11. Státie na križovatkách
Stojace auta pred križovatkou zo zákona obieham sprava, aby som sa postavili pred nich. Pri
čakaní nestojím na úrovni auta, ale trochu pred ním, aby ma vodič videl a vedel o mne. Ak na
križovatke nie je dostatok miesta, zbytočne sa netlačím vpred. V prípade, že auto stojace
vedľa mňa signalizuje odbočenie vpravo, dám mu priestor odbočiť. Myslím aj na „mŕtvy
uhol“, kde ma autobus či nákladné auto nemusí vždy vidieť.
12. Nejazdím na červenú
Nerobím to, ani keď sa domnievam, že je to bezpečné. Zo všetkých dopravných priestupkov
je tento najzávažnejší a je najkritickejšie vnímaný.
13. Prejazd električkových alebo vlakových koľají
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Pri prejazde električkových či vlakových koľají smerujem svoj bicykel čo najviac na ne
kolmo, aby sa mi v nich nezachytilo koleso. Priamo na koľajach nezatáčam. Ak je medzi
električkovými koľajami a parkujúcimi autami málo miesta, jazdím radšej medzi koľajnicami
než vpravo od nich.
Koľajnice po daždi bývajú veľmi klzké, pozor na to!
14. Snažím sa nejazdiť po chodníkoch určených peším
Ak jazdím po chodníku pre peších, porušujem pravidlá cestnej premávky. Hľadám preto
spôsoby, ako jazdu po chodníku minimalizovať. Učím sa jazdiť v premávke, najprv opúšťam
chodníky v kľudnejších uliciach, potom v rušnejších a jazdím stále viac a viac po ceste.
V miestach kde by moja jazda mohla vážne obťažovať chodcov, bicykel tlačím.
15. Chodcov míňam ohľaduplne, nech sú kdekoľvek
Na spoločných cestičkách pre cyklistov a chocov obchádzam chodcov primeranou rýchlosťou
v dostatočnom odstupe. Ak treba, spomalím. Ak ma chodec nevidí a neregistruje, dostatočne
včas zazvoním. Vyľakaný chodec totiž môže ľahko spôsobiť nehodu. Pri kočíkoch, deťoch či
domácich zvieratách beriem ako fakt, že môžu vykonať nepredvídateľné zmeny smeru a preto
riadne spomalím, obchádzam vo väčšej vzdialenosti viac a radšej zo strany dospelého
človeka.
Osobitná ohľaduplnosť je potrebná pri jazde po chodníku, veď ide o nelegálnu jazdu a
chceme, aby nás chodci aj napriek tolerovali. Rýchlosť prisôsobím rýchlosti chodca Na
zúžených miestach radšej až zastavím, aby mohli chodci prejsť. . Nevytváram obraz cyklistu
ako nebezpečného obyvateľa, ohrozujúceho chodcov, lebo potom sa veľmi ťažko získava
akákoľvek podpora cyklistiky v meste a zbytočne pribúdajú iba ďalšie zákazy a obmedzenia.
16. Neprehľadné miesta obchádzam oblúkom
Rohy budov, vchody, veľké autá a prekážky, cez ktoré nevidno, neobchádzam natesno.
Spomalím a urobím väčší oblúk. Vždy sa môže spoza prekážky vynoriť chodec, pes, kočík,
ďalší cyklista či iný tvor.
17. Predvídam chyby ostatných
Vždy radšej predpokladám, že ma ostatní nezaregistrovali alebo neodhadli moju rýchlosť.
Rýchlosť jazdy prispôsobím situácií a odhadujem správanie druhých v dostatočnom predstihu.
Na jazdu sa treba sústrediť.
Pozor na dvere áut, teda na „dooring”, keď zo zaparkovaného auta nepozorný vodič alebo
pasažier otvorí dvere priamo pred cyklistu, ktorý do nich narazí. Preto jazdím mimo zónu
dverí, teda najmenej jeden meter od zaparkovaných áut.
18. Neohrozujem seba ani ostatných
Jazdím tak, aby som neohrozil seba a ani ostatných účastníkov premávky. Pokiaľ je to možné,
neporušujem dopravné predpisy. Ak som niekde nútený dopúšťať sa priestupku opakovane,
snažím sa robiť niečo preto, aby sa to neopakovalo: nájdem si inú trasu, zmením spôsob jazdy
alebo navrhnem úradom, aby problémové miesto upravili.
18

19. Uľahčujem cestu ostatným, púšťam chodcov alebo autá
Dávam prednosť chodcom na priechode i odbočujúce autám, križujúcim môj smer jazdy. Ak
je to možné a cesta je dosť široká, uľahčujem autám predbehnutie. V neprehľadnej zákrute
ukážem vodičovi, že ma môže predbehnúť. Skrátka, slušnosť voči ostatným mi získa uznanie
u chodcov aj vodičov.
20. Som slušný a dávam dobrý príklad
Keď mi niekto pomôže, poďakujem, zamávam, usmejem sa. Priateľsky šírim pozitívnu náladu
a dobré meno cyklistiky.
Dalšie rady a tipy
Križovania ciest
Cez priechody pre chodcov by ste mali zosadnúť z bicykla a bicykel viesť. Na cyklotrase
vedenej pozdĺž cesty dávajte pozor na autá odbočujúce do vedľajších ulíc, vjazdy a výjazdy.
Parkovanie bicykla
Pri uzamykaní bicykla myslite ako zlodej! Zamykajte bicykel o rám k stojanu alebo pevnej
konštrukcii. Nezamykajte bicykel o kolesá. Parkuje na frekventovaných miestach ulice,
využívajte bezpečné stojany typu U a zámky s vysokým označením bezpečnosti. Ak
nechávate bicykel osamote dlhšie, vezmite z neho doplnky ako svetlo, blikačky, tachometer,
pumpu a pod.
Nosenie prilby – ochráňte to najcennejšie
Prilbu používajte vždy, ak idete mimo mesta a ak vám nevadí, používajte ju aj v meste. Deti
do 15 rokov majú zákonnú povinnosť nosiť prilbu počas bicyklovania aj v obci. Ak si neviete
vybrať pre vás a vaše dieťa vhodnú prilbu a jej veľkosť , poraďte sa so skúsenými cyklistami
alebo v cyklistickom obchode.
Ak ste chodec, nebojte sa cyklistov. Nemeňte zbytočne smer, ak to nie je potrebné. Ak pri
zvuku zvončeka uskočíte do strany, situáciu zhoršíte. Preto zachovajte svoj smer tak, aby
cyklista mal dostatok miesta na obchádzanie. Cestičku pre cyklistu nechajte cyklistom a
zbytočne nezaberajte celý chodníka.
Ak ste vodič, predbiehajte cyklisti s odstupiom najmenej 1.5 m! Prúdenie vzduchu dokáže
cyklistu hodiť do vozovky a spôsobiť tak dopravnú nehodu. Snažte sa vcítiť do situácie
cyklistu, nerobte druhým to, čo by ste nechceli vy. Pár ušetrených sekúnd je menej, než
zdravie človeka.
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DO ŠKOLY NA BICYKLI.LIESEK ,ORAVA
Do práce na bicykli

-

Košice.vyfarbi si cyklocestičku ako chceš. Foto: FCb Kosice-estranky
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