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Tento mesiac som mal dva silné zážitky. Prvý
stretnúť kanadskú rodinku na bicykli v Žiline.
Druhý účasť na konferencii Velocity 2015. Ako
by ste sa cítili na akcii, ktorá je venovaná
cyklistika,resp. cyklodoprave? Asi ako ryba vo
vode Tak isto som sa aj ja cítil začiatkom júna,
keď som mohol navštíviť medzinárodnú
konferenciu Velocity 2015 v Nantes. Tento
skutočne zážitok vám priblížim aj v fotoreporte
o samotnej konferencii. A ak vás zaujíma ako
dopadla národná kampaň Do práce na bicykli,
pozrite si poslednú stranu!:-)
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Efektívna rýchlosť. Kto je víťaz?
bicykel

Odvodená od priemernej rýchlosti pre autá (24,6 km/h), 17 km/h pre bicykle a príjmom 15 Euro
za hodinu a náklady na bicykel cca. 300 Euro za rok. Vypočítané pre Berlín.

P.S: Bude odstavená aj diaľnica
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BUDÚ MÔCŤ CYKLISTI POŽÍVAŤ
ALKOHOL LEGÁLNE?

NA HORNEJ NITRE VZNIKNE 70 KM DLHÁ
CESTIČKA PRE CYKLISTOV

Bratislava 4. júna (TASR) – Cyklisti jazdiaci po
cestičke vyhradenej pre cyklistov a po
vyznačených cyklotrasách by si v budúcnosti
mohli dať tri malé 10° pivá bez hroziacej
sankcie. Podľ a návrhu skupiny poslancov by
totiž neboli sankcionovaní, ak množstvo
alkoholu v ich organizme nepresiahne hodnotu
0,5 promile. Detaily návrhu zákona zverejnili na
internetovej stránke Národnej rady SR (NR
SR).Skupina poslancov NR SR Miroslav Kadúc
(OĽaNO), Juraj Droba (nezaradený), Gábor Gál
(Most-Híd), Mikuláš Huba (nezaradený) a Ján
Mičovský (OĽaNO) predkladá návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺ ňa zákon o cestnej
premávke a zákon o priestupkoch.

Cyklistická cestička na hornej Nitre je o krok
bližšie k svojmu cieľu. Na projektový zámer
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) z marca
tohto roku nadviazala pracovná porada, ktorá sa
uskutočnila 4. júna 2015 na mestskom úrade
v Prievidzi. Personálne obsadenie stretnutia tvorili
podpredseda TSK Richard Takáč, krajský
cyklokoordinátor Matej Tinka a zástupcovia
jednotlivých miest a obcí, cez ktoré bude
cyklotrasa prechádzať. Podpredseda TSK Richard
Takáč prisľúbil, že trenčianska župa urobí všetko
potrebné, aby daný projekt prešiel z prípravnej do
realizačnej fázy a teda k reálnemu využívaniu
cyklistickou
verejnosťou.
Projekt
počíta
s prepojením miest Handlová – Prievidza – Bojnice
– Nováky – Partizánske. Ako doplnil Matej Tinka, v
Handlovej sa pre cyklistickú cestičku predpokladá
využitie miestnych komunikácií a pozemkov pri
vodnom toku Handlovka. V Prievidzi a Bojniciach
budú využité pozemky vedľa rieky Nitra, smerom
na Nováky a Partizánske miestne a účelové
komunikácie a priľahlé pozemky vedľa rieky Nitra.
V samotnom meste Partizánske dôjde aj
k spevneniu jej ochrannej hrádze. Účastníci
pracovného stretnutia sa dohodli na potrebe
vypracovania
prvého
stupňa
projektovej
dokumentácie – štúdiu realizovateľnosti. Taktiež,
že je nutné si celú trasu prejsť s predstaviteľmi
zainteresovaných miest a obcí. Z tohto dôvodu
zástupcovia TSK 11. 6. 2015 prejdú celú cestičku
na bicykli, aby posúdili, či je trasa navrhnutá na
pracovnom stretnutí realizovateľná.
http://www.tsk.sk/

„Hlavným cieľ om predkladaného návrhu
zákona je zlepšenie podmienok pre cyklistov
spôsobom, že sa pre nich vytvorí výnimka
z pravidla „nulovej tolerancie“ alkoholu
vodičov, a to tak, aby nedošlo k zvýšeniu
ohrozenia života či zdravia seba alebo
spoluobčanov,“ konštatujú poslanci okrem
iného v dôvodovej správe k návrhu zákona.
Návrh zákona teda podľ a predkladateľ ov
stanovuje takú hranicu pre množstvo požitého
alkoholu, ktorá je vo viacerých európskych
krajinách tolerovaná dokonca aj u vodičov
motorových vozidiel. „Cyklista s 0,5 promile
alkoholu v krvi môže mať síce mierne znížené
zábrany či čiastočne ovplyvnený odhad, ale
nenastávajú komplikovanejšie následky ako
zhoršenie koncentrácie, spomalenie reflexov či
poruchy rovnováhy, ktoré sú sprievodnými javmi
až pri požití väčšieho množstva alkoholu,“
konštatujú poslanci v dôvodovej správe.
Zároveň zdôrazňujú, že výnimka by platila na
území cestičiek pre cyklistov a cyklotrás.
Účinnosť zákona navrhujú k 1. novembru tohto
roka.
http://www.teraz.sk/slovensko/cyklisti-toleranciaalkohol-nrsr-zakon/138700-clanok.html
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Obchvat Galantou pokrstili najprv
korčuliari

Cyklotrasu medzi Pezinkom a Sencom
obnovili

Najprv korčuliari a cyklisti až potom autá.
Novovybudovaný obchvat mestom Galanta zažil krst.
Správca umožnil nový asfaltový koberec vyskúšať
najprv záujemcom z radov rekreačných športovcov.

Pre revitalizáciu cyklotrasy medzi Sencom a Pezinkom
sa dobrovoľníci rozhodli najmä pre jej zlé značenie."
Väčšina ľudí pre chýbajúce značenia poblúdila alebo
prišla do miest, kde sa trasa stratila v čerstvo zoranom
poli," povedal Emil Cino z Cyklokoalície Pezinok. Po
viac ako desiatich rokoch od otvorenia tejto cyklotrasy
na nej 30 dobrovoľníkov obnovilo a zlepšilo značenie, a
to formou nálepiek i žltých smerovníkov s tabuľkami.

Ako sme už informovali, v júni konečne odklonia
nákladné autá z centra Galanty. Tie budú jazdiť po
spomínanom obchvate, ktorý odovzdajú do užívania
už v blízkych dňoch.
Otvorený deň pre verejnosť sa na obchvate konal 4.
júna v čase od 16.00 do 20.00 hod. Záujemcovia
mohli využiť trasu od kruhovej križovatky smerom na
Matúškovo až po kruhovú križovatku smerom na
Čierny Brod. Korčuliarov a cyklistov síce nebolo až tak
veľ a ako sa očakávalo.

"Trasa je už po revitalizácii funkčná a stratiť sa na nej už
nie je možné, ako tomu bolo pred rekonštrukciou,"
uviedol Cino. On sám túto cestu považuje za jedinečnú.
Spája totiž dve turisticky významné mestá v
Bratislavskom kraji a svojím terénom ani prevýšením nie
je náročná.

Tí, ktorí prišli, si však jazdu po prázdnej vozovke
poriadne vychutnali. Všetci sa najprv museli na
začiatku trasy zaevidovať u mestských policajtov a
vyplniť dotazník.

Určená je predovšetkým pre rodiny s deťmi alebo
seniorov. Revitalizáciu cyklotrasy podporilo mesto
Pezinok, Senec i obec Viničné. Finančné prostriedky
použili dobrovoľníci na nákup materiálu. Podľa
Cyklokoalície Pezinok je z hľadiska cyklodopravy ešte
stále čo zlepšovať. Združenie vníma potrebu v
prepojení obcí Limbach, Vinosady, Slovenský Grob či
miest Modra a Svätý Jur cyklotrasami.

„Trasa je síce krátka, ale asfalt je perfektný. Keďže
tých miest na korčuľ ovanie nie je v okolí až tak veľ a,
veľ mi radi sme využili novovybudovaný obchvat. My
zvyčajne korčuľ ujeme na Kaskádach,“ povedali nám
Alexandra a Peter, ktorých sme tu stretli.
Stavbu obchvatu tu začali ešte v roku 2003. Na celej
trase sa nachádza spolu desať mostov, pre motoristov
vybudovali aj protihlukové steny. Súčasť ou stavby je
aj cestná kanalizácia. O dĺ žke takmer tri kilometre je
tu aj cyklistická cestička a chodník.

"Najaktuálnejšia sa javí práve cyklotrasa, ktorá má
spájať Pezinok s Limbachom. Vedenie pezinskej
samosprávy avizovalo, že trasa bude zrealizovaná v
blízkej budúcnosti," dodal Cino.
http://pezinok.sme.sk/c/7834113/cyklotrasu-medzipezinkom-a-sencom-obnovili.html#ixzz3cm5BuHe1

Správca obchvat postavil za finančnej spoluúčasti
Európskej únie. Celkové náklady sú 42 miliónov eur.

http://nasenovinky.sk/article/38782/obchvatgalantou-pokrstili-najprv-korculiari

Foto:cas.sk
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V LETE OTVORIA CYKLOTRASU MEDZI
TRSTENOU A SUCHOU HOROU

Okrem dopravnej funkcie má Cesta okolo Tatier
približovať
a propagovať
najvzácnejšie
historické, kultúrne a prírodné hodnoty, ako aj
malebnosť krajiny, ktorá až doteraz nebola pre
obyvateľ ov alebo turistov sprístupnená.

Pôvodne mala byť výstavba novej cyklotrasy
dokončená v roku 2014 . Dátum ukončenia prác sa
presunul na tohtoročný júl a vyzerá to tak, že
stavba bude v novom termíne dokončená.
Výstavba cyklotrasy t.j. stavby „HISTORICKO –
KULTÚRNO – PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER –
Trstená č. 8, Liesek č. 4, Hladovka č. 2, Suchá Hora
č. 7“ začína pomaly finišovať . O priebehu stavby
nás informoval Mgr. Jozef Polakevič vedúci
oddelenia výstavby a životného prostredia
v Trstenej.

Vďaka realizácii predmetného projektu, pri
zaangažovaní veľ kého počtu partnerov, sa
vyriešia problémy obcí nachádzajúcich sa
v oblasti pohraničia. Bude to taktiež ďalší krok
ku stálej poľ sko-slovenskej spolupráci, ktorej
efektom bude rozvoj dopravnej infraštruktúry
a zvýšenie atraktivity tejto oblasti.

V rámci projektu sa vybuduje takmer 74,22 km
cyklistických trás, vrátane 35 km kontinuálneho
cezhraničného úseku z Noweho Targu do
Trstenej, ako aj úseky v Kežmarku, Liptovskom
Mikuláši, Huncovcach, Vrbove. Vzniknuté
cyklistické trasy budú využívané taktiež
v zimnom období ako lyžiarske bežkové trate.

„V súčasnosti je zaasfaltovaných cez 5 km
cyklochodníka od Trstenej smerom na Liesek a cca
1 km od hranice Suchá Hora smerom na Trstenú .Je
potrebné ešte prerovnať nevyasfaltovanú časť
štrkodrvou v dĺ žke cca 9 km a následne na to
položiť asfaltovú vrstvu.Súčasne sa dokončujú
mostné objekty v k.ú. Liesek, Hladovka a Trstená a
následne na to sa vykonajú terénne úpravy okolo
celej stavby. Stavba má byť v zmysle zmluvy o dielo
odovzdaná
zhotoviteľ om
najneskôr
do
15.07.2015.“

Úseky cyklotrasy na Orave: Trstená 3,5 km
Liesek 5,7 km
Hladovka 3,3 km
Suchá Hora 1,8km

Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo
Tatier zahŕ ňa realizáciu I. etapy cyklotrasy ktorá
spojí Poľ sko a Slovensko. V konečnom dôsledku
má byť cyklotrasa vedená okolo Tatier cez
historické územie osadníckeho rozvoja regiónu
Podhale, Spiš, Orava a Liptov, nachádzajúce sa na
obidvoch stranách Tatier.
Okrem dopravnej funkcie má Cesta okolo Tatier
približovať a propagovať najvzácnejšie hisotrické,
kultúrne a prírodné hodnoty, ako aj malebnosť

http://oravalive.sk/2015/05/19/v-lete-otvoriacyklotrasu-medzi-trstenou-a-suchou-horou/
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PREPRAVA BICYKLOV
V PROSTRIEDKOCH MHD BRATISLAVA

CYKLISTI PO MÚRE LIPTOVSKEJ MARY
MOŽNO LEGÁLNE..

Prepravu bicyklov v prostriedkoch MHD
upravuje Prepravný poriadok MHD v Bratislave
nasledovne:















preprava bicyklov na linkách MHD je
možná denne, preprava bicykla je
bezplatná,
bicykle sa prepravujú len v prípade, ak
to dovoľuje aktuálna situácia vo vozidle
a so súhlasom vodiča,
v jednom vozidle je možné prepravovať
maximálne 2 bicykle, pričom prednosť
majú detské kočíky a invalidné vozíky,
znečistené bicykle sa neprepravujú,
jeden cestujúci môže prepravovať jeden
obyčajný jednostopý bicykel (bez
motora, bez prívesu),
nástupné dvere a miesto na uloženie
bicykla sú označené príslušným
piktogramom (v električkách na zadnej
plošine prvého vagóna, v autobusoch a
starých trolejbusoch na mieste pre
kočíky, v nových nízkopodlažných
trolejbusoch nie je dostatočný priestor
na bezpečnú prepravu bicyklov),
v prípade električkových súprav je
možné prepravovať bicykle len v
prednom vozni,
cestujúci bez bicykla majú pri
nastupovaní/vystupovaní prednosť.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) sa
nebráni využívaniu múru Liptovskej priehrady,
či už pre chodcov alebo cyklistov. Neplánuje
však sprejazdniť obslužnú cestnú komunikáciu
po priehradnom múre vodného diela Liptovská
Mara pre bežnú automobilovú premávku, ale
nebráni sa prípadnej iniciatíve vybudovať
tadiaľ štandardnú cyklotrasu a chodník pre
peších turistov.

Z dôvodu, že hrádza nie je betónová ako
napríklad múr Oravskej priehrady, ale iba
sypaná zemina, nie je možné využívať hrádzu
osobnými automobilmi. Cyklisti a chodci, ale
budú mať možnosť túto hrádzu využívať
oficiálne, keďže aj v súčasnosti sa tam najmä
cez víkendy pohybujú viacerí obyvatelia,
ktorých priťahuje zaujímavá scenéria Liptovskej
Mary. SVP však čaká na oficiálnu žiadosť o
sprejazdnenie, či už zo strany samosprávy alebo
občianskych iniciatív, tak aby bol pohyb po
hrádzi legálny. zdroj: TASR

V prípade potreby prepravy väčšej skupiny
cyklistov je možné objednať si v Dopravnom
podniku Bratislava autobus s prívesom na
prepravu bicyklov.
http://imhd.zoznam.sk/ba/doc/sk/9089/Prepravabicyklov-v-prostriedkoch-MHD.html

Ako nosí poštu dánska
pošta?
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NOVÉ CYKLOBUSOVÉ LINKY V OKOLÍ
ŽILINY

BIKESHARING Z BUENOS AIRES MÁ
ZAUJÍMAVÚ KAMPAŇ.

Od soboty 13.6,kedy slávnostne otvorili dve
nové cyklobusové linky, môžu cykloturisti
využívať prepravu bicykla v autobuse v dvoch
smeroch a to v smere na Terchovú ako aj v
smere na Starú Bystricu.

V marci sa v Buenos Aires zaviedol nový systém
verejných bicyklov (bikesharing), ktorý nahradil
dovtedy staršiu generáciu požičovní. Tá sa
rozšírila a súčasný systém má
200
plneautomatických staníc s 3000 bicyklami.

Cyklobusy majú kapacitu pre 24 bicyklov v
prívesnom vozíku a okrem toho sa môžu
odviesť aj cestujúci bez bicykla. Rezerváciu
miesta na bicykle môžete zrealizovať cez
portál AMSBUS, ale nie je povinná.

Kým dovtedajší systém začínal so 3 stanicami a
72 bicyklami, neskôr sa zvýšil počet staníc na 32
a 850 bicyklov, tento nový systém ECObici
ponúkanú kapacitu niekoľ konásobne zvyšuje.
Zaujímavá je aj promo kampaň nazvaná Never
stop riding (Nikdy neprestaň bicyklovať ) s ešte
zaujímavejšími
obrázkami:-)
Posúďte
sami:

Službu môžete využiť každú sobotu alebo
nedeľu do konca prázdnin.
Cestovný poriadok a plagát o cyklobusoch v
PDF.
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Cykloturisti na cestách.. I.časť

Na sociálnych sieť ach môžete nájsť viacero ľ udí, ktorí sadnú na bicykli a prechádzajú zaujímavými
krajinami. Niektoré sa týkajú aj Slovenska. Napríklad novinár Tim Moore sa vydal po celej trase
Eurovela 13 a prechádzal aj Slovenskom. Zaujímavá je aj púť kanadskej rodiny z Vancouveru,
a v neposlednom rade A. Sykes, ktorý cestuje naprieč Európu a zatiaľ Slovensko nenavštívil.
Tim Moore, novinár, ktorý sa
vydal po trase Eurovela 13.
Twitter: @mrtimmoore
Zaujímavé
fotky,
dobré
komentáre. Trošku na škodu,
že mu za zadkom jazdilo
sprievodné vozidlo.

Z Benátok do Turecka cez Balkán,
cez nás do Poľ ska, odtiaľ Čechy,
Nemecko, Škandinávia a ukončenie
v Írsku. Takto všetko prešli a niečo
ešte čaká kanadskú rodinku
z Vancouveru. V dobrom aj zlom,
spolu ako rodina. Ich púť si môžete
pozrieť a stále sledovať na :
www.slej-adventures.blogspot.ca/
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Andrew P. Sykes, novinár,
fotograf,jazykovedec po ceste
po Európe. Zaujímavé postrehy
z ciest a ešte zaujímavejšie
fotografie.
Twitter: @CyclingEurope

Extrémisti prerušili preteky v mestskom
zjazde.

HOLANĎANIA
PREKLASIFIKOVALI
VášELEKTROBICYKLE
šéf vás bude milovať
RÝCHLE
NA MOPEDY

Zase sme sa vo svete ukázali. Počas svetového
pohára v mestskom zjazde, ktorý sa konal
v Bratislave a nanešťastie ako protest
extrémistov proti kvótam prisťahovalcom, sa
na pretekársku trať dostali práve extrémisti,
pričom prerušili preteky a napadli aj divákov.
Následne proti nim musela zakročiť aj polícia.
Nepríjemný incident, na ktorý nezabudnú
nielen diváci ale aj účastníci. Napríklad
brazílsky pretekár uverejnil na video, na
ktorom uvidíte aj prerušenie pretekov.

Kým klasický elektrobicykel, ktorý vám asistuje do
rýchlosti 25 km/h je v pohode a bude považovaný
za bicykel. S jeho silnejším bratom to bude
v Holandsku už trošku inak.

Aj keď naďalej potrebujete šliapať do pedálov,
rýchlosť 45 km/ hodinu už nie je takáa bežná pre
bežného cyklistu dochádzajúceho napríklad do
práce alebo jazdiaceho v meste. Z tohto dôvodu
sa holandský minister dopravy rozhodol
preklasifikovať rýchly elektrobicykel na moped.
Na ňom už nebude môcť jazdiť každý,ale iba ten,
kto
budemať
vodičský
preukaz
na
malémotocykle, minimálne 16 rokov a povinné
poistenie.
Podobnú klasifikáciu rýchlych elektrobicyklov na
malé
motocykle
alebo
mopedy
budú
maťpovinnosť všetky členské krajiny EÚ od roku
2017.

Zdoj:SITA,SME.sk

Link na video:
https://www.facebook.com/bernardocruzdh/vid
eos/444122342422947/
10

Velocity 2015 Nantes
Text: Marián Gogola

T

ento rok sa hlavným mestom

cyklistickej
dopravy
stalo
francúzske mesto Nantes, kde sa
od 2-5. Júna konala globálna
konferencia
Velo-city
2015.
Konferencia
s
vyše
1700
delegátmi skutočne poskytla
obrovský priestor na získanie
nových
poznatkov,
výmenu
skúseností ako aj nájdenie
potenciálnych partnerov pre
spoločné
projekty
v oblasti
cyklistiky.
Popri
konferencii
s rozličnými
plenárnymi
zasadnutiami ako aj paralelným
programom sa konala výstava
a prezentácia firiem, ktoré sa
nejakým spôsobom zaoberajú
alebo
venujú
cyklodoprave.

Medzi vystavovateľmi hrali
prím určite spoločnosti,
a technológie týkajúce sa
bikesharingu.
Vzhľadom
k tomu, že ide o celkom
zaujímavý biznis, je to aj
pochopiteľné.
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Ak teda mestá mali záujem
o zavedenie
takéhoto
systému, mohli sa pýtať na
rôzne výhody a nevýhody
najrozličnejších systémov
a priamo
s výrobcami
prediskutovať
možnosti
zavedenia.

Ďalšou skupinou boli
prezentovali
produkty
v rámci
svojho

kraje, ktoré
cykloturizmu
územia.

Ďalej ste tu mohli nájsť výrobcov,
ktorí
prezentovali
možnosti
parkovania bicyklov, či už napríklad
chráneného v kontajneri.

Keďže záujemcov o prezentáciu
bolo
neskutočne
veľ a
a časového priestoru málo, nie
všetci mohli prezentovať svoje
výsledky na konferencii. Z tohto
dôvodu bola počas konferencie
aj prezentácia posterov, kde ste
si mohli v pokoji pozrieť
zaujímavé realizácie a nápady,
ktoré sa venovali cyklodoprave.
Či už aplikácia pre obyvateľov
pre cyklistov.

Export cyklistického know how na
podujatí prezentovali asi tri základné
krajiny a to Holandsko (samozrejme,
kto iný), Dánsko a Nemecko. Každá
z nich prezentovala svoje skúsenosti,
pričom ste si mohli odniesť zaujímavé
publikácie týkajúce sa cyklodopravy.

Dišputy v dánskej cykloambasáde

Na konferencii sa prezentoval aj Tai
pej, ktorý bude strediskom budúcej
konferencie Velo – city 2016 na
Taiwane.

Alebo
rôznych
spôsoboch
zabezpečovania bicyklov na báze IT
riešení.

Mapovanie hustoty zaľudnenia
a cykloinfraštruktúry.
Pre mňa osobne bolo zaujímavé
navštíviť
stánky,
kde
sa
prezentovali aplikácie pre návrh
cykloinfraštruktúry
prostredníctvom
nových
technológií. Tým bol napríklad
zaujímavý vizualizačný nástroj
z fínskej univerzity, ktorej študenti
prezentovali tieto výstupy. Nástroj
slúži na posmelenie obyvateľstva
bicyklovať, tým, že si vopred
prejdete
vybranú
cykloinfraštruktúru v meste.

Dánsk cyklo ambasáda
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Až po pre nás exotické
skúsenosti
s cyklodopravou
v Afrike.

Pre slovenské mestá by bolo určite
zaujímavé štúdie o hornatých
mestách.

Kto sa zaoberal o módu, tak
mohol navštíviť a pozrieť si
výrobky (ktoré neboli úplne
z lacného kraja) pre cyklistov.
Najrozličnejšie doplnky od prilieb,
pršiplášť ov a oblečenia až po
cykloairbag.

Pre fajnšmekrov, ktorý si dajú
záležať na vizáži svojho
bicykla, sa určite podarilo nájsť
ten
správny
zaujímavý
cyklokúsok.

Viaceré z nich ani nestihli
zbaliť a boli ku koncu
konferencie predané, ako na
obrázku drevený bicykel, ktorý
si kúpil delegát z Ruska za asi
500 Euro.

Výstupy
ohľadne
využívania
verejných
bicyklov
v Paríži
a Budapešti.

Okrem týchto povedzme biznis
orientovaných prezentácii sa na
konferencii organizovali desiatky
zaujímavých diskusií, workshopov,
napríklad o význame slobody
a používania bicykla v niektorých
krajinách, čo má najmä význam
pre ženy.

Našli sa aj také, ktorý význam
využitia mi trošku chýbal.

Každopádne typovo horské
bicykle by ste tu hľadali
márne

Verejné bicykle v Londýne od
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Z odborné hľadiska boli pre mňa
však prínosom prednášky, ktoré
prezentovali tie najlepšie know how
z oblasti cyklodopravy. O dobrých
príkladov z miest a krajín ako
Holandsko, Dánsko,
Belgicko,
Nemecko, tak vôbec nebola núdza.
Zaujímavý bol aj spôsob podania
prednášok, keď napríklad jednou
z najzaujímavejších bola belgická
prednáška na recept ako realizovať
cyklotrasu,
ktorú
prednášali
v kuchárskych kostýmoch.

Dôraz na skutočne systematický
prístup, teda vzťah územného
plánovania,
k dopravnému
plánovaniu a dopadom na život
pre obyvateľov, bol ďalším
z prednášok, ktoré by mohli byť
príkladom aj pre naše mestá.
Posun, ktorý je síce v začiatkom
bolestivý pre používateľov
automobilov, môže v konečnom
dôsledku priniesť benefity pre
celé mesto.

Samotný upgrade je možné
badať
aj
v prípade
tzv.
cyklodiaľníc,
ktoré
majú
zásadný dopad na rozvoj územia
a pokiaľ sa opomenú, môže byť
dopad na neskoršie budovanie
cykloinfraštruktúry zložité.

Zahusť ovanie územia výstavbou

Podobne postupný upgrade
starých parkovacích zariadení
pre cyklistov na nové, dávajú
dobrý predpoklad, že skutočne
je vždy čo na tej to oblasti
zlepšovať , čo potvrdili aj
skúsenosti z Holandska.

Na konferencii, za čo určite patrí
vďaka aj zostavovateľom programu,
bolo vidieť, že okrem tých najlepších
príklad z cyklistických miest je trend,
učiť aj mestá, ktoré na tom nie sú
moc najlepšie, ale sú práve v procese
prechodu od autoorientovaného
prístupu k udržateľnému systému
dopravy. Tu boli výborné prednášky
z miest ako San Francisko, kde sa
cyklodoprava rieši pre každú ulicu,
alebo príklady z Moskvy, pre ktorú
robia návrhy Rakúšania. Možno aj
z tohto dôvodu som sa dostal do
programu aj ja, keď som prezentoval
možnosti zlepšovania v nie práve
cyklistickom meste.

Staré parkoviská

Nové parkoviská
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Stará cyklodiaľnica

Nový typ cyklodiaľnice
z Holandska a jeho značenie.

Z hľadiska nových konceptov bol
zaujímavý bio supermarket pre
bicykle.

Podobne aj tzv. neviditeľná
cyklotrasa, ktorá sa citlivo
umiestni do prostredia, pričom
ho vizuálne nenarušuje.

Ten pravý šmrnc dodala
konferencii
cyklojazda,
veloparada, ktorej sa zúčastnilo
vyše 5000 cyklistov. Cyklojazda
viedla najzaujímavejšími časťami
mesta a miestami skutočne
vytvárala cyklokongescie, pričom
si organizátori pripravili pre
účastníkov
najrozličnejšie
prekvapenia.
Napríklad
striekajúcu vodu z mosta, ktorá
výborne
osviežila
v teplom
počasí.
Čo sa týka účasti zo Slovenska je
potešiteľné, že sme mali viacero
zástupcov,
dokonca
aj
z ministerstva dopravy, tak verím,
že
sa
skúsenosti
z tejto
konferencie dokážu aplikovať aj
v podmienkach na Slovensku.!:-)
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NAJLEPŠÍ
BICYKLOV?
Z KODANE.

SYSTÉM
VEREJNÝCH
BIKESHARING
4.0.

Pred vyše rokom sme vás informovali o tom, že
mesto Kodaň vyhlásilo tender na zabezpečenie
nového bikesharingového systému. Predtým do
roku 2014 fungoval systém zálohový, teda
neplatili ste za požičania, iba ste zaplatili zálohu
za bicykel, ktorá sa vám po vrátení bicykla
vrátila.
V súčasnosti môžete v Kodani nájsť nový systém
bicyklov, ktoré sú vybavené tabletmi, namiesto
reťaze máte klinový remeň. Cieľom nového
systému je ponúknuť ľudom také bicykle, ktoré
môžu využívať na hocijaký účel, či už ísť
s kámošmi na kávu, ísť do práce, alebo len tak
na výlet. Samotný nový systém funguje od marca
2014 a začal s 250 bicyklami, pričom tento rok
by sa mal rozšíriť na 1800 bicyklov. Samotní
autori systému sa predtým boli pozrieť na všetky
zaujímavé bikesharingy v rámci Európy a dali si
záväzok vytvoriť ešte lepší systém. Či sa im to
podarilo, posúďte sami.
Podobný systém chcú zaviesť aj v Barcelone,
Stavangeri ako aj v Holandsku.
Samotná tarifa je nasledovná:




buď si zvolíte tarifu podľa toho koľko
prejdete, resp.času strávite na bicykli 25
dánskych korún na hodinu
alebo si predplatíte 70 korún na mesiac
(6 korún na hodinu)

Prvých 30 minút máte však zadarmo.
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Nantes – dopravné plánovanie pre cyklistov.
Text a foto: Marián Gogola

Samozrejme okrem účasti na konferencii som mal možnosť pozorne sledovať a otestovať
cykloinfraštruktúru v Nantes, ktorá môže byť zaujímavou inšpiráciou aj pre nás. Dobré
opatrenia pre cyklistov totiž nájdete skutočne všade, aj keď to nie sú samostatné
cyklocestičky, cyklisti môžu dopravnú infraštruktúru bez problémov využívať.
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Mesto Nantes má vyše 700 tisíc obyvateľov
a nájdete ho pri západnom pobreží Francúzska
pri Atlantiku.
Čo padne cestujúcemu do očí, hneď pri vstupe
do mesta sú rôzny prvky, či už
cykloinfraštruktrúry alebo opatrení pre
cyklistov. Ak napríklad prídete vlakom na
stanicu, môžete si v blízkosti okamžite požičať
bicykel v tzv. bikesharingu .
Dobré je, že je vidieť ako mesto preferuje
MHD a bicykle, pričom majú vytvorené
podmienky v hlavnom dopravnom priestore,
čím môže byť zabezpečená napríklad
preferencia. V Nantes majú okrem električiek
aj metrobusy (BRT), ktoré premávajú v krátkych
intervaloch.

Francúzi milujú viesť cyklistov z chodníka na
chodník a späť!

Čo sa týka podmienok pre parkovanie môžete
nájsť stojany skoro všade.
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Dobrý príklad majú aj čo sa týka integrácie
MHD a bicyklov. Na spoločných zastávkach
majú bezbariérovú stanicu, kde môžete
prestúpiť z električky na autobusy, zapakovať
auto na parkovisku Park and Ride, alebo
bicykel na Bike and Ride.

V prípade, že máte dopravnú kartu, máte
parkovanie v prístrešku zadarmo.

Piktogram
cyklistu
majú
značne
zjednodušený, ale každý vie o čo ide. Na
koniec je to znak cyklistu a bicykla, nie iba
bicykla.:-)
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Cykloobojsmerka.
Vedenie pruhu cez zastávku MHD.

Predradený priestor na križovatke.

V niektorých prípadoch síce musíte dávať
pozor , aby ste porozumeli značeniu, ale dá sa
to zvládnuť.
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Prevedenie cez cestu.

Vedenie cyklistov vo vedľajšom dopravnom
priestore.
V tomto prípade bola dosť široká ulica
nastavená na šírku jedného pruhu pre
automobily, takže cyklisti majú priestoru až až.

Mimochodom pozrite si, cyklisti môžu ísť jednak
po cyklocestičke popri rieke ako aj po ceste.
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V prípade uličného priestoru nájdete,
jednak pruh, parkovanie pre automobily
a segregácia cyklistov. Stromy popri
cestičke majú výborný klíma efekt.

Upokojovanie premávky.

Vyskúšal som jazdu cez premávku, kde cyklisti sú
rýchlejší!

Spoločný bus pruh a cyklisti.

Cykloznačenie ešte s vysvetlivkami
To neparkujú autá, ale iba čakajú v kolóne

Priechody pre cyklistov. Treba pruhy?
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Jednoduché značenie umožňuje využívať
chodník aj cyklistami.

Nechýba ani dopravné značenie pre cyklistov.

P

Príklad ulice s viacúčelovým pruhom.
Okrem asfaltu nájdeme aj cyklotrasy
s nespevneným povrchom.

Takto to funguje v praxi
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Na zastávkach nájdeme aj parkovacie boxy pre
bicykle.

Upozornenie cyklistov, že prechádzajú na 2x.

Samozrejme, kto nechce nemusí si zaparkovať
bicykel do uzamykateľ ného prístrešku.

Trošku netradičné vedenie stredom cesty.
Prevedenie cyklistov z hlavnej cesty na chodník
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Opäť majú cyklisti možnosť voľ by, priamo do
centra idete rovno. Do obytnej štvrte pokojne
využijete priestor pre cyklistov vpravo.

A ešte zaujímavé riešenia v prípade zdieľ ania
chodníka s chodcami.

Kto má koho rešpektovať je jasné, cyklisti sú na
chodníku „maličkí“.

Ak cyklisti nevedia kadiaľ ísť , značenie vás
navedie.

Myslím, že takto by sa dalo riešiť veľ a chodníkov aj
u nás.
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Vedenie cyklistov v jednosmerke.

Nantes môže byť príkladom aj zaujímavého
riešenia verejného priestoru. Bývalý „banánový
prístav“ poskytuje pre obyvateľov miesto pre
relax.

Všimnite si pouličné lampy. Svietia tam kde majú,
žiadne svietenie do neba!
To bola ibakrátka ukážka mesta, ktoré robí všetko
pre to, aby dopravný systém fungoval tak ako má.
Môže byť príkladom či už v udržateľ nej mobilite
ako aj spôsobe vytvárania priestoru , v ktorom je
radosť žiť . Mimochodom, ak by ste chceli, môžete
sa tam dostať priamo až zo Slovenska. Vedie tam
totiž európska diaľ ková cyklotrasa Eurovelo 6.
Samozrejme aj späť.

Zeleň a zaujímavá architektúra robia z tohto
mesta priestor, ktorý sa oplatí vidieť.

Au revoir
Nantes!
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Cyklorada

Na podfarbenie cyklistických komunikácií sa používa zelená farba.
Dôvod používania zelenej farby a nie červenej je, aby boli chodci a cyklisti rozlíšení. Červenou
sa podfarbujú priechody pre chodcov. Základom je naučiť chodcov a cyklistov vyhľadávať
svoju farbu a nie ich pliesť.

Radovan Červienka

Fotka mesiaca
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