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Pedál.
Velorúcia, to je pojem, ktorý veľmi rád
používam na to čo sa chystá v blízkej
budúcnosti v Bratislave a možno i na
celom Slovensku. Tak ako je trendom
vo všetkých vyspelých mestách,
kde sa už zopár rokov pracuje na
infraštruktúre pre cyklistov tak aj u
nás toto leto priniesie zmeny. Konečne
zadefinovaný pojem mestskej
cyklistiky aj vo vyššej politike a plány
stavania vnútromestských cyklotrás,
povedú k masívnemu nárastu ľudí,
ktorí sa dopravujú do práce na bicykli.
Takzvaný komjuteri ak by som to
chcel poslovenčiť. Už túto zimu bolo
v uliciach vidieť razantný nárast
celoročných dochádzačov, ale teraz v
jarných dňoch to už je naozaj. Týmto
by som chcel vyzvať všetkých, ktorí
vytiahli bicykle na jar. Naolejujte si
reťaze, nemôžem to počúvať ;).
Príjemný začiatok Cyklokracie!
Tomáš Peciar
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Fotka mesiaca. Žilinská cyklojazda z roku 1932.
...

Z domova.
Mesto Zvolen začalo stavebné
konanie na časť Rodinnej
cyklocestičky Zvolen – Banská
Bystrica
Inžiniersku líniovú stavbu pozemnej komunikácie kategórie
D 2 - cyklisticku komunikáciu (cestička pre cyklistov) dĺžky
cca 1620 m, umiestnená na pravostrannej korune ochrannej
hrádze vodného toku Hron v úseku od Hronského mosta
po hranicu katastrálneho územia Zvolen s
katastrálnym územím Hájniky,
vrátane spevnenej

plochy odpočívadla pri parkoviskách OD HYPERNOVA je
v súčasnosti v stavebnom konaní a teda ide o daľší krok k jej
výstavbe.

Cyklotrasy – Priority na rok 2012

Lafranconi – Lodenica

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli
byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní
územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného
zákona nebude prihliadať. Ak si niektorý z účastníkov konania
zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.

Schválené Komisiou mesta pre cyklistickú
dopravu dňa 8.2.2012:

Trasa popri Chorvátskom ramene (od lávky na
Tematínskej pozdĺž Draždiaku až po Antolskú).
Prepojenie pri ČOV na MDCC.

Táto časť by mala spojiť dve spolunažívajúce obce. Ide o prvý
krok ktorý pomože rozvoju cyklodopravy. Mesto Zvolen už
minulí rok vypísalo súťaž na projekt hlavných cyklistických
trás v meste. Avšak stále má zákaz vjazdu cyklistom na
námestie.
Zdroj: www.zvolen.sk , www.mapysr.sk

1) Nábrežie
Rázusovo nábrežie (Nový most – Osobný
prístav)
Fajnorovo nábrežie (Osobný prístav – Starý
most)
Obnova značenia na Dvořákovom nábreží
(Riverpark – Nový Most)
2) Pribinova
Spojenie Eurovea – most Apollo (značenie)

Vybudovanie nových úsekov
cyklotrás bude v tomto roku
pre Bratislavu prioritou.
Radnica hlavného mesta deklarovala
vybudovanie nových úsekov cyklokomunikácií,
čím de facto prešla od slov k činom. Doposiaľ
hlavný problém financie by sa mal vyriešiť
tým, že mesto vyčlenilo na cyklotrasy 491 tisíc
EURO.

3) Ružinov a prepojenie do centra
Ružinovská – revitalizácia
Záhradnícka – cyklopiktorgramy

6) Petržalka

7) Devínska cesta
Dočasné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti,
cyklopiktogramy, zvislé dopravné značenie,
zníženie rýchlosti na 50 km/h. Víkendový režim.
Lamač
Agátová ulica – realizácia predĺženia
Dúbravskej radiály až po Agátovú ulicu.
Dôvodom je plánované riešenie prepojenia
Devínskej Novej Vsi – Dúbravky a Lamača. Ide
o prioritu kvôli realizácii Cyklomostu.
9) Dunajská
značenie, vjazd do protismeru v jednosmerke

Špitálska a Štúrova– cyklopiktogramy v zóne
30km/h

10) Obchodná

Bajkalská ulica – revitalizácia

oficiálne povolenie vjazdu pre cyklistov

4) Račianska radiála

11) Vajnory

Trasa: ŽST Vinohrady – Jarošova. Využitie
chodníka pre peších (zmiešaný pohyb) – úpravy
obrubníkov, lokálne vysprávky, značenie.

Príprava projektovej dokumentácie Zlaté
Piesky – Trnavské mýto (od predajne NAY a
križovatky na nadjazde popri Seneckej a Tescu
a ďalej po Rožňavskej ul. a Trnavskej ceste).

5) Karloveské rameno

Z domova.
Banskobystričan podporuje
na bicykli onkologických
pacientov.

Mesto Hlohovec vypísalo
súťaž na výstavbu cyklistickej
cestičky
Cyklistický chodník Hrádza 3 Hlohovec – Dolná Sihoť sa
začne budovať už tento rok.

Alan Bujdák prešiel v tomto nečase na bicykli z Banskej
Bystrice cez Šturec do Martina a Žiliny, kde navštívil
pacientov liečiacich sa na rakovinu a onkologické oddelenie.
Hlavnou myšlienkou alebo popudom, prečo chce podporovať
onkologických pacientov bol fakt, že sám zažil vo svojej
rodine, čo spraví s človekom toto ochorenie.

V Žiline sa v nemocnici prostredníctvom primára oddelenia
zoznámil so s 54-ročným pacientom Mirom. Aby mu trošku
zlepšil náladu, kúpil mu v neďalekom stánku časopisy
a vďačný pacient ho obdaroval jablkom. Odhodlaného
Banskobystričana čaká ešte veľmi dlhá cesta, ktorá skončí 9.
marca v Námestove.
Samotné mrazivé počasie zatiaľ znáša dobre, pretože
má pevnú vôľu. Tejto cykloceste predchádzala 4mesačná
príprava, pričom prestal fajčiť a začal športoval.
Ak chcete jeho aktivitu podporiť, kontaktujte Občianske
združenie 35 (www.oz35.sk), ktoré charitatívnu akciu
zastrešuje. Organizácia plánuje transparentne prerozdeliť
finančné prostriedky onkologickým pacientom a sponzorov
priamo usmerňuje na ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

Jedinečná šanca pre cyklistov
v Martine

ale všetky vekové kategórie. Môžem sa pritom oprieť
o prieskum bicyklovej dopravy, z ktorého sumárne
vyplýva, že najpočetnejšiu základňu cyklistov v meste
tvorí veková skupina 30 – 59 rokov (49,41%) a až za
ňou nasledujú mladší cyklisti 10 – 29 rokov (45,49%).
Podrobnejšie štatistiky z prieskumu môžem poskytnúť.

V termíne predčasných volieb dňa 10. marca 2012
sa v Martine uskutoční aj historicky prvý elektronický
prieskum verejnej mienky, v ktorom budú mať
obyvatelia mesta jedinečnú príležitosť rozhodnúť svojím
hlasom o tom, aký investičný zámer mesto podporí.

Martinsko: Prečo si myslíte, že práve tento zámer by
ľudia mali podporiť?

V tejto súvislosti sme sa opýtali Dušana Kubičku,
predsedu Turčianskej bicyklovej skupiny JUS a poslanca
Mestského zastupiteľstva, na jeho názor súvisiaci
s elektronickým prieskumom verejnej mienky.
Martinsko: Medzi návrhy investičných zámerov sa
dostalo aj vybudovanie cyklotrás meste. Myslíte si, že
tento investičný zámer má šancu na úspech?

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav a
spevnenie povrchu riečnej hrádze Váhu asfaltovým
povrchom v časti od konca jestvujúcej asfaltovej úpravy
koruny pri Zámockej záhrade po zjazd z hrádze v
mieste jej ukončenia za objektom M ČOV Hlohovec.
Celková dĺžka popisovanej úpravy hrádze je 2, 2 km .
Úpravou povrchu hrádze sa nezmení jej charakter ako
stavby vodohospodárskej a umožní sa jej používania
pre cyklistiku. V miestach prejazdu cez hrádzu,
používaných vozidlami správcu toku, bude pre
spevnenie úpravy použitý do konštrukcie podkladový
betón. Pre zamedzenie vjazdu automobilov na hrádzu
budú v miestach prejazdov cez hrádzu a v ukončení
úpravy osadené otvárateľné kovové zábrany, ktoré v
uzavretej polohe umožnia peší pohyb, prejazd bicykla,
detského kočíka. Na všetkých vjazdoch na hrádzu budú
umiestnené príslušné dopravné značky, príp.
informačné tabule.
Celú ponuku najdete tu: www.hlohovec.sk

Dušan Kubička: Úspechom je už to, že sa projekt
budovania cyklotrás v meste dostal medzi šesť zámerov,
o ktorých ľudia budú môcť rozhodnúť 10. marca
v elektronickom hlasovaní. Vnímam to ako jedinečnú
šancu pre cyklistov v našom meste, ktorú jednoznačne
treba využiť! Tento zámer má obrovskú šancu na
úspech!
Martinsko: Čo všetko by takýto investičný zámer v sebe
zahŕňal?
Dušan Kubička: Hovorím o jedinečnej príležitosti
a myslím to úplne vážne, nakoľko v pomerne krátkom
časovom horizonte by mohli byť v Martine vybudované
samostatné cyklistické chodníky oddelené od motorovej
dopravy a chodcov. Mohla by vzniknúť sieť bezpečných
cyklochodníkov, ktoré by prepájali všetky mestské
časti, priemyselné a nákupné zóny. Bicyklovanie
v našom meste a blízkom okolí by sa týmto dielom malo
stať komfortnejším a bezpečnejším.
Martinsko: Cyklotrasy by sa mohli páčiť najmä mladým
ľuďom.
Dušan Kubička: Výhodou tohto zámeru je, okrem
iného aj to, že cyklocestičky nevyužívajú len mladí ľudia,

Dušan Kubička: O výhodách tohto zámeru by som
mohol veľa rozprávať a vôbec tým nechcem povedať,
že tie ostatné nie sú pre naše mesto potrebné. Projekt
budovania cyklistických trás by však ako jediný mohol
znamenať prospech pre každú mestskú časť a pre
väčšinu obyvateľov mesta bez rozdielu veku. Má
absolútne celomestský charakter a nie je len lokálnou
stavbou v určitej mestskej časti. Znamenal by zvýšenie
bezpečnosti cyklistov, chodcov a odbremenil by aj
miestne komunikácie od bicyklistov. Nehovoriac už
o zdravotnom aspekte jazdy na bicykli, zlepšovaní
fyzickej kondície, ohľaduplnosti k životnému prostrediu
a iných aspektoch patriacich do tejto kategórie.
Martinsko: Ak by sa to podarilo, čo to môže pre naše
mesto znamenať z hľadiska iných miest na Slovensku?
Dušan Kubička: Som presvedčený o tom, že by
sme sa zaradili v rámci Slovenska na čelné priečky
v rozvoji cyklistickej dopravy a budovania cyklistickej
infraštruktúry, nakoľko sieť mestských cyklochodníkov
by bola priamo napojená na regionálne cyklotrasy,
ktorých máme vyznačených okolo 400 km. Snáď by sme
raz mohli byť dobrým príkladom aj pre ďalšie mestá.
Preto aj touto formou chcem vyzvať všetkých cyklistov,
ale nielen ich, o podporu tohto zámeru v elektronickom
prieskume verejnej mienky.

Z domova.
RegioJet prináša novú kultúru
pri preprave bicyklov
RegioJet prináša novú kultúru pri preprave bicyklov.
Cyklisti si už minulý rok museli zvyknúť na v priemere 30%
zdraženie cestovného na železniciach. Ak niekto tvrdil že
priemer bolo 10 % všetci vieme že zavádzal. V nasledujúcej
tabuľke vám prinášame prehľad cien pred zdražením a po
zdražení. Tiež sme pridali porovnanie cien aj nového a starého
prepravcu.
Okrem tohto cenového šoku však cyklistov čakalo aj zdraženie
prepravy bicykla. Z 1,32€ cena išla na 1,50€ za jeden
bicykel. Však neraz sa každý cyklista stretol s pobehovaním
kde možno bicykel umiestniť, či aroganciou jednotlivých
sprievodcov ktorým sa nechcelo pohnúť isť otvoriť batožinový
priestor a radšej nechala cyklistov sa mordovať v úzkych
nástupných dverách vlakov. Slovenské železnice vlastnia
malé

Tento trend nastupovania zmení nový prepravca ktorý
prichádza na Slovensko a bude premávať na začiatok na
trati Bratislava – Komárno. Všetky tieto železničné vozidlá sú
nízkopodlažné, teda nastupovanie bude viac menej v jednej
úrovni vlaku s nástupišťom. Pravdaže širšími dvermi. Ceny za
preprave sú nasledujúce:
jednosmerný 1,00 za každý kus
jednodňový 2,00
týždňový 5,00
Aj takéto maličkosti prinášajú rozvoj cyklistickej dopravy na
Slovensku

Dochádzanie na bicykli je
menej stresujúce.
Tak k takémuto záveru prišiel tím vedcov, ktorí
porovnávali výsledky pracujúcich, ktorí do práce
cestovali bicyklom, verejnou dopravou, peši a
automobilom.
Pracujúci, ktorí dochádzali do práce na bicykli a peši boli
menej ovplyvnení stresom, ako tí, čo cestovali osobným
automobilom alebo mestskou hromadnou dopravou
s prestupom. Vzorka bola síce braná z amerických
veľkomiest, ale aj tak je to potešiteľné. Pravdepodobne
to súvisí s fyzickou aktivitou, ktorá dokáže lepšie
odbúravať stres. Je len logické, že cyklistom sa podarí
odbúravať napätie prostredníctvom bicykla v porovnaní
s tými, čo sedia v aute niekde v kolóne.
www.cyklodoprava.sk

NOM NOM NOM
(mňam, mňam, mňam)

percento nízkopodlažných vlakov.

komunitná recyklačná zábavka 24.3. Dobré trhy - Panenská, BA, 21.4 prvé výročie, každú stredu malinká dielňa: pýtaj sa na FakeBooku alebo
škaredých cyklistov.

Velorúcia a nastolenie Cyklokracie práve prebieha...

Zo sveta.

V Toronte chcú nové cestičky
pre cyklistov.
Kanadské Toronto, niežeby nemalo cyklopruhy
a cestičky pre cyklistov, ale sa snaží zlepšiť
cykloinfraštruktúru na kvalitatívnej úrovni.

Z tohto dôvodu navrhujú nové cyklocestičky, ktoré
majú mať nasledovné charakteristiky:
• vybudovanie na zvýšenej úrovni oproti ceste
pre autá
• od cesty pre autá budú navyše oddelené aj
špeciálným obrúbnikom – zábranou
• v prípade potreby, vozidlá rýchlej zdravotníckej
pomoci, polícia a hasiči môžu využiť
cyklocestičku
• riešené sú aj poklopy kanalizácie
• mali by byť udržované po celý rok

Taktiež plánujú upraviť vodorovné značenie pre
cyklistov na križovatkách, tak, aby bolo jasnejšie a
zrozumiteľnejšie pre vodičov a cyklistov.
zdroj:http://www.ibiketo.ca/

Zo sveta.

Prvá „cyklodiaľnica“
v Holandsku.

Nová parížska
revolúcia – cyklistom
umožnené odbočenie
doprava na červenú.
Tak aj Parížania sa dočkali. Podľa nových
pravidiel cyklisti budú môcť odbočovať
na červenú doprava, prípadne ísť aj
rovno. Nazýva sa “Griller les feux” a
ide o presadenie dlhoročného úsilia
cykloaktivistov, ktorí chceli rovnaké práva
ako majú napríklad Dáni alebo Holanďania.
V prvom kole sa bude testovať 15 križovatiek v Paríži, pričom
odobrenie týchto úprav nastalo po dobrých skúsenostiach
v mestách ako Bordeaux,Štrasbourgu a Nantes. V týchto
mestách totiž nenastalo žiadne zvýšenie dopravnej

Cyklista prichádza ku križovatke. Ide konštantnou rýchlosťou,
nebrzdí, ani nezrýchľuje. Kamión, ktorý sa blíži ku križovatke
zastane a nechá cyklistu v kľude prejsť. Ku križovatke sa blíži
ďalší cyklista, kamión naďalej stojí a nechá prejsť aj ďalšieho
cyklistu. Takéto zábery predstavujú každodennú realitu
cyklistov na cyklistických cestách v Holandsku.
Okrem toho je tieto zábery možné ešte nájsť aj na novom
videu, ktoré pojednáva o prvej cyklistickej „diaľnici“
v Holandsku.
Prvá cyklistická „diaľnica“ v Holandsku bola dokončená
v roku 2004 a spája mestá Breda a Etten-Leur. Holandsky sa
„cyklodiaľnica“ povie „fietssnelweg“, čo doslovne znamená
rýchla cyklistická cesta.

nehodovosti cyklistov. Po posúdení pilotných 15 križovatiek
sa opatrenie zavedie aj na ďalších 1500 križovatkách v Paríži.
A aké sú ďalšie podmienky pre zavedenie takéhoto
opatrenia?
Cyklisti budú môcť ignorovať červenú iba na križovatkách,
ktorá sa nachádza v zóne 30. Takže nejde
o zovšeobecnené pravidlo na všetkých
križovatkách.
Samotné križovatky budú mať nasledovné
dopravné značenie, klasická dopravná
značka “Daj prednosť” bude doplnená
symbolom žltého bicykla a smeru, ktorý
môžu cyklisti využiť .

zdroj:http://www.lefigaro.fr

V súčasnosti v Holandsku existuje už niekoľko takýchto
„cyklodiaľnic“. V tomto článku si ale povieme, čím sa odlišuje
táto prvá „cyklodiaľnica“ od bežných cyklistických ciest.
Niekoľko faktov:
• Cyklodiaľnica je viac než 7 km dlhá a spája centrum
mesta Breda a okraj mesta Etten-Leur
• Cyklisti majú na nej prednosť na všetkých križovatkách,
okrem jednej, na ktorej sa nachádzajú semafory
• Náklady na vybudovanie: 3,5 milióna eur

•
•
•
•
•

•

Cesta bola financovaná Severobrabantskou provinciou
(80%) a mestom Breda (20%)
Šírka cesty je minimálne 3,5 metra
Ako povrchová úprava bol využitý hladký červený asfalt
Dizajn celej trasy je konzistentný (napríklad osvetlenie
a výsadba stromov)
Ako extra vybavenie na trase slúžia tri prístrešky
proti dažďu, ktoré sa okrem toho môžu využívať ako
stretávacie miesto pre ľudí
Bonus č.2 - vyhliadková veža s výškou 18 metrov

To, že bola postavená takáto cesta nad všetky holandské
štandardy nie je ešte všetko. Starostlivosť o ňu je špičková.
Aj po ôsmich rokoch vyzerá „cyklodiaľnica“ ako nová, presne
tak, ako keď ju v roku 2004 otvorili. Okrem toho, žiadne
z vysadených stromov neprerazili svoje korene cez asfalt,
čím ostáva cestná plocha dokonale neporušená.
Zaujímavosťou je aj to, že táto cyklotrasa stanovila štandard
pre iné cyklocesty podobného typu v celom Holandsku, ako
aj to, že odkedy bola táto „cyklodiaľnica“ otvorená, mesto sa
rozrástlo o 1 km pozdĺž nej.
zdroj: http://hembrow.blogspot.com/2011/11/first-cyclesuperhighway-revisited.html

Zo sveta.

Najväčší systém zdieľaných bicyklov na
svete
Skúste hádať. Kde je najväčší systém zdieľaných bicyklov na svete? V Paríži? V Londýne?
Alebo v Barcelone?
Nie! Ani jedna z týchto odpovedí nie je správna, pretože najväčší systém zdieľaných
bicyklov je v meste Hangzhou v Číne.
Toto hlavné provinčné mesto, v ktorom žije asi 7 miliónov ľudí, poskytuje svojim občanom
približne 50,000 bicyklov rozdistribuovaných po 2,050 stanovištiach. Manažér tohto
programu sa vyjadril, že v priebehu najbližších desiatich rokov by chcel rozšíriť túto sieť na
rekordných 175,000 bicyklov. Najlepšie na celom systéme je, že pre väčšinu ľudí je celkom
zadarmo. Zadarmo sa bicykle môžu používať po dobu 60 minút, alebo v prípade prestupu
z autobusu až 90 minút.
Len na porovnanie, najväčší európsky systém zdieľaných bicyklov Velib, ktorý sa nachádza
v Paríži zásobuje mesto s 20,000 bicyklami a najväčší americký systém vo Washingtone
D.C. Capital Bike Share poskytuje svojím užívateľom „iba“ 1,100 bicyklov.
Európa, Amerika! Treba sa vzchopiť
zdroj: bicycling.com/blogs, www.peciar.info

CYKLOJAZDY v Bratislave, Trnave, Nitre, Žiline, Zvolene, Košiciach, Banskej Bystrici...

Pridaj sa aj tY !

Reportáž
Košická cyklocestička
pri magistráte.
Marián Gogola

V Košiciach priamo pred magistrátom vedie popri Triede
SNP zaujímavá cestička pre cyklistov. Vedená je na chodníku
a opticky oddelená od chodcov. Predpokladám, že zámer
bol určite dobrý, avšak čo bije priamo do očí je fakt, že bola
asi projektovaná niekým, kto na bicykli moc nejazdí. No aj
samotný magistrát moc priateľský k cyklistom nie je. Na
tom malom námestíčku je hneď uvedené, že sa tu nesmie
bicyklovať:-).

No, ale poďme k
cyklocestičke. Stačí
si pozrieť šírku
pruhu pre cyklistov
a chodcov. Na prvý
pohľad zaujme
ten nepomer. Iste
chodcov po chodníku
chodí určite viac, ale
aj tak. Vymedzená
cyklocestička je však
priúzka, ak vezmeme
do úvaha, že tadiaľ
majú jazdiť cyklisti
oboma smermi. A ak
by bola projektovaná
v jednom smere,
malo by tam byť
príslušné dopravné
značenie. Zaujal ma
aj ten znak bicykla, originálny!:-)

Ďalšou zaujímavosťou je kontinuita tejto cyklokomunikácie.
Samotná cestička na chodníku končí pri križovatke a
potom zase pokračuje za ňou priamo. Evidentne tu chýba
vyznačenie priechodu pre cyklistov, pritom šírkové pomery
by to v pohode zniesli.
Podobne by
bolo vhodné
riešiť aj
napojenie na
cyklocestičku
pri obchodnom
centre popri
ulici Toryskej.

Meter som pri sebe
nemal, ale samotná
šírka priestoru pre
cyklistov určite
nebola dvojmetrová.

Sú to síce také
drobnosti,
ale verím že
košických
cyklistov by
určite potešili.
Tak dúfam, že
nebude platiť
to známe, že
pod lampou
je najväčšia
tma?!

Ak by si chceli
občania prísť niečo
vybaviť na bicykli,
asi by mali smolu,
pred hlavnou
budovou som žiaden
stojan na bicykle
nenašiel. (Žeby bol
len niekde zboku?).

K tomu jemne
vytŕčajúce smetné
koše, ktoré zasahujú
do cyklocestičky, môžu pri náhodnom prejazde cyklistov v

oboch smeroch, generovať skutočne zaujímavé adrenalínové
situácie. Pritom šírkové pomery sú tam dostatočné, aby
mohli mať cyklisti minimálne v každom smere 1 meter, teda
spolu dvojmetrový priestor, ktorý chodcom určite chýbať
nebude.

Reportáž
Slovenskí odborníci
zažili Nemeckú
cyklistickú akadémiu.
Predminulý týždeň prebehol v Pardubiciach v rámci
projektu Central MeetBike prvý zo série seminárov
pre odborníkov a politikov zo slovenských a českých
miest. Experti z Nemeckého inštitútu pre urbanistiku
(Deutches Institut für Urbanistik – DIFU) a z Technickej
univerzity v Drážďanoch zoznamovali našich urbanistov,
dopravných inžinierov, ale aj politikov s tým, ako začali
východonemecké mestá meniť svoju dopravnú politiku
v čase, keď sa po zjednotení Nemecka začali zahlcovať
automobilmi.

Slovenskí a českí odborníci dostali v Pardubiciach
„lekcie“ a skúsenosti z Nemeckej cyklistickej akadémie
(Frhrradakademie), ktorá vznikla v Nemecku pred 5 rokmi za
účelom vzdelávania a školenia pracovníkov mestskej správy.
Prednášky viedli jej iniciátor Tilman Bracher, a zároveň
jeden z autorov Národnej cyklistickej stratégie Nemecka
a jeho kolega Jörg Thiemann-Linden. „Nemecko sa stretávalo
s rovnakými problémami. Vláda vo svojej správe Spolkovému
snemu poukázala na to, že hlavnou prekážkou plnenia Národnej
cyklistickej stratégie pre roky 2002-2012, je nízke povedomie
miest o tom, ako správne začleniť cyklistickú dopravu do mesta
a ako vyzerá kvalitné dopravné plánovanie“, hovoril o dôvodoch
vzniku Nemeckej cyklistickej akadémie Tilman Bracher, ktorý
vedie odbor mobility a infraštruktúry Nemeckého inštitútu
pre urbanistiku (DIFU).

Odborníci z Nemecka ukázali spôsoby a cesty ako zahrnúť
do dopravnej politiky mesta aj bicykle a aké to má výhody
pre všetkých obyvateľov, bez ohľadu na to, ktorý dopravný
prostriedok používajú. „Ako ukazujú naše skúsenosti
z nemeckých miest, vyšší podiel cyklistickej dopravy, spolu
s verejnou dopravou a chôdzou, pomáha plynulosti cestnej
premávky a zlepšuje tak podmienky aj pre automobilovú
dopravu“, povedal profesor Gerd-Axel Ahrens z katedry
dopravy a dopravného plánovania Technickej univerzity
v Drážďanoch. Aj napriek tomu, že samotné bicyklovanie
neprináša na prvý pohľad výrazný zisk do národného
hospodárstva, je potrebné ho vnímať skôr ako „stratégiu
šetrenia nákladov“. To poznamenal aj Peter Klučka, hlavný
štátny radca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a zároveň jeden z účastníkov seminára:
„Využívaním bicykla na prepravu sa šetria náklady na
prevádzku automobilov, šetria sa náklady na odstraňovanie
negatívnych dopadov automobilizmu na životné prostredie,
upevňuje sa zdravie občanov, čím sa šetria náklady štátu
vynaložené na zdravotnú starostlivosť“.

Uvedený seminár slúžil ako akýsi prototyp pre celý rad
ďalších obdobných seminárov, ktoré bude v roku 2012
organizovať Výskumný ústav dopravný, a.s., v spolupráci
s ďalšími slovenskými ale aj zahraničnými odborníkmi

z oblasti cyklistickej dopravy, územného plánovania
a projektovania.

Cieľom seminárov je, aby sa cyklistická doprava začala na
Slovensku skutočne považovať za rovnocenný druh dopravy
v dopravnom systéme. Aj napriek veľkej popularite, je
bicyklovanie na Slovensku stále považované len za príjemný
spôsob trávenia voľného času či športovanie. “Toto vnímanie
cyklistickej dopravy, zúžené často len na potrebu budovania
nejakých cyklotrás, je potrebné zmeniť. Je nevyhnutné
ísť cestou tvorby integrovaných dopravných systémov s
cieľom vytvárania plánov trvalo udržateľnej mobility, ktoré
sú založené na akceptovaní rovnocenného postavenia a
adekvátneho priestoru pre všetky druhy dopravy, vrátane
cyklistickej”, poznamenala v rámci nespočetných diskusií,
ktoré sprevádzali toto odborné podujatie, Anna Kollárová zo
Slovenského zväzu stavebných inžinierov. „Žiaľ, naši politici,
predstavitelia miest ale aj mnohí odborníci a dotknuté subjekty
(napr. polícia) stále podporujú len opatrenia pre automobilovú
dopravu. Sledujú falošnú vidinu, že širšie cesty zlepšia
dopravnú situáciu. Budujú vredy na tvárach miest, ktoré tvoria
pre nemotoristov neprekonateľné bariéry. Na cyklistické trasy
nezostávajú nielen peniaze, ale ani priestor“, doplnila Viera
Štupáková, externá pracovníčka mesta Prešov pre otázky
cyklistickej dopravy.

Zaujímavé bolo predstavenie nového nemeckého manuálu
na projektovanie miestnych komunikácií. U nás bežný
spôsob plánovania uličného priestoru na hlavných miestnych
komunikáciách, ktorý je založený na poskytnutí optimálnej
prevádzky motorových vozidiel, je nahradený novým
konceptom. Ten je založený na opačnom prístupe – priečny
profil sa navrhuje od okraja ulice k jej stredu. V prvom
kroku je teda vyhradený dostatočný priestor pre chodcov.
Cyklistická a motorová doprava, parkovanie, zeleň a priestor
pre zásobovanie sú si rovnocenné. Ak nie je dostatočný
priestor pre separáciu jednotlivých druhov dopravy,
navrhuje sa bezpečný typ zmiešaného užívania priestoru.
Ak ulice neponúkajú dostatok priestoru, nemecké predpisy
odporúčajú ako prvé eliminovať priestor pre parkovanie (t.j.
platí priorita pohybujúcej sa dopravy pred statickou a navyše
priorita bezpečnosti dopravy pred plynulosťou dopravy).

Trendom krajín Európskej únie je jednoznačne podporovať
cyklistickú dopravu ako efektívnu, lacnú a do budúcna veľmi
dôležitú dopravu. Jej dôležitosť potvrdzuje aj nedávne
uznesenie Európskeho parlamentu, na základe ktorého, by
sa súčasťou Celoeurópskej dopravnej siete TEN-T mal stať
taktiež systém cyklistických trás EuroVelo. Doteraz sa TEN-T
sieť týkala len významných koridorov cestnej, železničnej
a vodnej dopravy a zahrnutie siete EuroVelo bude mať veľký
význam hlavne pre zlepšenie podmienok na čerpanie financií
(územím Slovenska prechádzajú, resp. sú plánované tri
trasy EuroVelo, Eurovelo č. 6 – spájajúca Viedeň-BratislavuBudapešť s návrhom alternatívy po slovenskej strane Dunaja
cez Komárno a Štúrovo; Eurovelo č.11 – spájajúca TokajKošice-Krakow a Eurovelo č.13 – tzv. Cesta železnej opony
prechádzajúca pozdĺž hranice s Rakúskom).

Viackrát na seminári zaznelo „spolupracovať-spolupracovaťspolupracovať“ a potreba vzájomného sieťovania miest
a výmena skúseností. V tomto môže byť Slovensku
vzorom aj susedná Česká republika so svojou UherskoHradišťskou chartou. Ide o dokument, ktorý podpísali
české mestá so záujmom o aktívnu podporu cyklistickej
dopravy. Základnou podmienkou na zaradenie sa do
zoznamu podporovateľov charty je, aby dané mesto malo
nominovaného cyklokoordinátora (t.j. osobu zodpovednú
za koordináciu aktivít súvisiacich s rozvojom cyklistickej
dopravy) a cyklopolitika, t.j. významnú vedúcu osobnosť
z radov miestneho zastupiteľstva, ktorá podporuje a šíri
myšlienky cyklistickej dopravy. „Pracujeme tu hlavne
s ľudským potenciálom. Ukazuje sa, že silné osobnosti sú
schopné presadiť nové myšlienky“, zhrnul význam semináru
český národný cyklokoordinátor a líder projektu Central
MeetBike Jaroslav Martinek.

Prednášky sú k dispozícii tu (nemčina/angličtina).

Reportáž
Kontakty:
Prof. Axel AHRENS, Technische Universität Dresden (hovorí
anglicky a nemecky)
Gerd-Axel.Ahrens@tu-dresden.de
Dipl.Geogr. Joerg THIEMANN-LINDEN, Nemecký inštitút pre
urbanistiku (Deutsches Institut fuer Urbanistik – Difu), (hovorí
nemecky a anglicky)
Thiemann-Linden@difu.de
Ing. Peter KLUČKA, hlavný štátny radca, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Peter.klucka@mindop.sk, 02/5949 4358
Ing. Anna KOLLÁROVÁ, predseda COS doprava, Slovenský zväz
stavebných inžinierov
a.r.kollarova@gmail.com, 02/55 575 827
Viera ŠTUPÁKOVÁ, externá pracovníčka mesta Prešov pre
otázky cyklistickej dopravy
horeadole@gmail.com,
Ing. Jaroslav MARTINEK, český národný cyklokoordinátor,
Centrum dopravního výzkumu,v.v.i
Jaroslav.martinek@cdv.cz, +421-58-548 423 797
Foto:
TS_CMB_1_Foto1, TS_CMB_1_Foto2: Cyklisti v uliciach Pardubíc
(foto: Soňa Šestáková)

TS_CMB_1_Foto3: Zákaz vjazdu do jednosmernej ulice
s výnimkou pre cyklistov – bežné v Pardubiciach, len ťažko
aplikovateľné v SR (foto: Soňa Šestáková)
TS_CMB_1_Foto4: Vjazd do jednosmernej ulice s dodatkovou
tabuľkou upozorňujúcou vodičov na povolenú jazdu cyklistov
v protismere (foto: Soňa Šestáková)
Projekt Central
MeetBike – je realizovaný
prostredníctvom programu
Central Europe, ktorý
je spolufinancovaný ERDF. Projekt je spoločným dielom
česko-nemecko-polsko-slovensého partnerstva. Skúsenosti
z nemeckých miest v oblasti integrovaného plánovania
a propagácie cyklistickej dopravy majú byť aplikované
v partnerských štátoch a ich vybraných pilotných mestách.
Za Českú republiku, ktorá je lídrom, sa projektu zúčastňuje
Centrum dopravného výskumu, v.v.i., a mestá Pardubice
a Uherské Hradiště, za Slovensko Výskumný ústav dopravný,
a.s., a mestá Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizácia
PSWE a mestá Gdaňsk a Tczew a za Nemecko Technická
univerzita v Drážďanoch a mestá Lipsko a Drážďany.
Program Central Europe –
ide o program Európskej
únie, ktorý je zameraný
na posilnenie spolupráce
v krajinách Strednej Európy,
za účelom podpory inovácií, zlepšenia dostupnosti, životného
prostredia, zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity
stredoeurópskych miest a regiónov. Central Europe
investuje 231 mil. EUR a zaisťuje tak financovanie projektov
nadnárodnej spolupráce, ktorých sa zúčastňujú verejné aj
súkromné organizácie z Rakúska, Českej republiky, Nemecka,
Maďarska, Talianska, Polska, Slovinska a Slovenska.
Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a prebieha v rokoch 2007-2013. www.central2013.eu

Podporte rozvoj
cyklodopravy svojimi

2 percentami

Riešenia.

10 RÁD PRE MESTA,

ALEBO AKO TO

Otáčajte kanalizačné poklopy s mriežkami
Ak máte na cyklistickej cestičke alebo,
cyklistickom pruhu kanalizačné poklopy
s mriežkami otočte ich tak aby drážky neboli
v smere jazdy bicykla. Ak tam zapadne koleso,
môže to maž nedozierne následky.

NESPACKAŤ

Poslednú dobu sme boli svedkami rôznych chýb
pri výstavbe nových cyklistických cestičiek. Preto
vám prinášame 10 rád ako sa niektorým vyhnúť.
Cyklistické cestičky a pruhy nerobte na
jestvujúcich rozbitých komunikáciách.
Ak chcete urobiť novú cyklistickú cestičku alebo
cyklistický pruh na už existujúcej komunikácií,
presvedčte sa o tom, či nie je povrch rozbitý, alebo
tam nie sú vyjazdené koľaje od ťažkých aut. Každý
s týchto prvkov okrem rôznych pádov a tým aj
úrazov spôsobuje a to že cyklista je nútený ísť do
protismerného pruhu alebo na cestu.
Foto : Bojnice (zlé riešenie)

V ľavo staré značenia v pravo nové značenie

Foto: Bratislava (zlé riešenie)
Používajte vodorovné dopravné šípky podľa novej
vyhlášky
Ak vám striekajú nové vodorovné dopravné
značenie skontrolujte si smerové šípky, či správne.
Nové šípky sú zaguľatené, zato staré hranaté.
Nové platia už viac ako 3 roky a nestriekajú sa len
z lenivosti.

Foto: Bratislava – vyhradené parkovisko
a cyklopruh na jednom mieste
Pri osádzaní značenia si urobte pasport
jestvujúceho značenia
Pri osádzaní nové značenia si skontrolujte, či vám
to nekoliduje s jestvujúcim dopravným značením,
aby ste náhodou nespôsobili dopravný zmätok.

Oddeľte priečne parkovania od cyklocestičky
prekážkou
Ak ide cyklocestička popri parkovisku oddeľte
tieto miesta určitými zábranami, aby parkujúce
auto nezasahovalo do šírky cyklocestičky. Môže
sa stávať že predok auta zasahuje až do jedného
pruhu.

Riešenia.

Podfarbovanie
Nepodfarbujte celé cyklopruhy alebo cyklocestičky.
Určite viete, že sa musíte o to starať a je to drahé.
Ak chcete zmeniť farbu použite rozdielne dlažby.
Podfarbujte však priechody a iné nebezpečné
miesta ako aj piktogramy. Ideálne je podfarbovať
slabozelenou farbou s vyššou triedou reflexnosti.

Foto: Rusovce (zlé riešenie)
Samotná cyklocestička nestačí, doplňte ju
informáciami
Ak robíte cyklocestičku rozmyslite si skade a kde
vedia a kde sa napája a kde končí. Alebo skade na ňu
prídu cyklisti. Doplňte ju hlavne o stojany s mapami,
kde a ako sa cyklisti dostanú. Nezabudnite na
smerové značenia. Nezabudnite však že sa treba
o to aj starať.

Foto: Košice (dobré riešenie)
Oddeľovanie pruhov na cyklocestičke sa robí
prerušovanou čiarou
Ak oddeľujete jednotlivé pruhy na cyklocestičke
oddeľte ich prerušovanou čiarou, nie plnou. Dôvod
je jednoduchý, cyklista následne cyklistu nesmie
predbiehať. Pravdaže pred priechodmi v stúpaniach
a v nebezpečných zákrutách nechávajte plnú. Tiež
je dôležitý fakt že prerušovaná čiara je lacnejšia ako
celá.

Foto : Tatranská kotlina (zlé riešenie)
Ak je pri cyklocestičke chodník pre chodcov oddeľte
ho dlažbou pre nevidiacich.
Podľa platnej legislatívy musíte už tieto dva dopravné
prúdy oddeliť tak aby boli bezpečné prevedení
všetci účastníci. Myslíte aj na ostatných. A urobte to
správne.

Foto: Spišská Bela (správne riešenie)

Poraďte sa
Nehanbite sa poradiť a urobiť tak niečo dobre
a správne. Pri hodnotení cyklistických komunikácií
sme ešte žiaľ nenarazili na cyklistickú komunikáciu
na Slovensku ktorá by bola dobre urobená. Ak niekto
pýta za takúto radu peniaze, tak chce len zbohatnúť.
Pokojne nám pošlite projekty a mi to skontrolujeme.
Však všetci sme cyklisti.
Ing. Radovan Červienka

Reportáž
Den Bosch - mesto
cyklistiky 2011
Fietsstad, slovo holandského pôvodu, sa skladá z dvoch
slov. To prvé, teda fiets, označuje bicykle, a to druhé – stad,
znamená mesto. Holandské mesto ‘s-Hertogenbosch (taktiež
známe ako Den Bosch) získalo titul, označovaný práve týmito
dvoma slovami. Den Bosch sa stal Fietsstad 2011, teda
holandským mestom cyklistiky za rok 2011.
Každoročnú súťaž o udelenie tohto titulu organizuje
holandská Cyklistická únia, ktorá o víťazovi ostatného ročníka
rozhodla jednomyseľne. Komisia pritom vyberala z piatich
nominovaných miest, ktoré sa dostali do tohto užšieho
výberu spomedzi 19 prihlásených kandidátov.
Ako sa vyjadril riaditeľ cyklistickej únie (Fietserbond), dôvod,
prečo tento rok titul získal práve Den Bosch, bol ten, že

mesto v poslednom čase investovalo obrovské množstvo
energie, peňazí a kreativity na rozvoj svojej cyklistickej
infraštruktúry. Mestá, ktoré ležia na juhu Holandska, tak ako
napríklad Den Bosch, nemajú až také veľké podiely cyklistov
na celkovej preprave v porovnaní so severom krajiny,
pokroky, ktoré však mesto urobilo, si zaslúžia ocenenie.
Porota sa okrem toho vyjadrila veľké nadšenie nad tým,
ako integrovalo mesto cyklistickú infraštruktúru do svojho
centra.
Slávnosť odovzdania ceny sa konala v mestskej radnici v Den
Bosch. Ako odznelo z úst riaditeľa Cyklistickej únie, za celým
úspechom stojí jasné rozhodnutie miestnej samosprávy
urobiť v meste niečo na podporu cyklistiky. Kľúčom k úspechu
bolo aj to, že mesto počúvalo svojich občanov, dokonca
aj deti, ktoré dávali podnety k tomu, ako by mali vyzerať
cyklistické zariadenia okolo ich škôl. Namiesto snahy zmeniť
správanie cyklistov a prispôsobiť ich stavu, ktorý mesto
v minulosti ponúkalo, Den Bosch sa rozhodol zmeniť tento
stav. Z priemerného mesta v oblasti cyklistiky sa z Den Bosch
stala hviezda prvej kategórie.
Zhodou okolností, v čase udeľovania ceny, sa v Den Bosch
nachádzala delegácia organizátorov Velo-city, jednej
z najdôležitejších konferencii o cyklistickej doprave.
Dôvodom pre príchod delegácie bolo to, že Den Bosch
kandiduje za organizátora tejto konferencie pre rok 2013.
Príklady z Den Bosch ukazujú, že rozumnou verejnou
politikou sa za krátky čas dá v meste zmeniť veľa. Berme
si z tohto mesta príklad a snažme sa docieliť, aby aj naše
orgány verejnej správy konali s podobnou odvahou a duchom,
ako tomu bolo a je v tomto juhoholandskom meste.
Vzhľadom na súčasný vývoj na Slovensku si myslím, že
v nastal najlepší čas, kedy bojovať za zmenu prístupu
k cyklistom zo strany našich miest.
Tak hor sa na bicykle
zdroj: http://hembrow.blogspot.com/2011/11/den-boschbecomes-netherlands-fietsstad.html

Bezpečnosť na cestách
Je to jednoduché. Aby sme znížili nehodovosť
cyklistov na cestách, musíme dôkladne plánovať cesty,
cyklistické cesty a ďalšiu infraštruktúru. Vyhnúť sa
takto dá nielen kolíziám s motorovými vozidlami, ale aj
samostatným kolíziám cyklistov s vysokými obrubníkmi
a nevhodne umiestnenými stĺpikmi.

holandskej Cyklistickej ambasády) hovorí o tom, že
takýmto kolíziám by sa dalo zabrániť napríklad lepšou
starostlivosťou o vozovku počas zimy, v prípade
snehovej nádielky, hlavne na hlavných cyklistických
ťahoch.
Taktiež by nebolo na škodu, keby mali cyklisti vopred
lepšie informácie o tom, v akom stave je vozovka,
poprípade by boli o stave vozovky informovaní na
mieste pomocou varovných tabúľ.

V roku 2010 zomrelo na holandských cestách 160
cyklistov, čo tvorí štvrtinu všetkých cestných obetí.
9,000 zranených cyklistov hovorí možno o negatívnom
trende v bezpečnosti na holandských cestách.
Záznamy z nemocníc ukazujú, že ku 60% všetkých
vážnych zranení cyklistov nedochádza po zrážke
s automobilom alebo iným dopravným prostriedkom,
ale v dôsledku tzv. „samostatnej kolízie“, napríklad so
zle umiestneným obrubníkom, alebo inou prekážkou.
Zo štatistiky vyplýva, že k polovici takýchto kolízií
dochádza práve z nedostatočnej, alebo zle riešenej
a spravovanej infraštruktúry.
Analýza, ktorú vytvorilo Fietsberaad (partner

Tieto opatrenia však neplatia iba pre zimné obdobie.
Aj na jar, v lete alebo na jeseň je treba sa starať
o cyklocesty, aj keď, pravda, v zmenšenej miere.
V týchto ročných obdobiach netreba zabúdať na
očisťovanie cyklociest od lístia a iných nečistôt, ktoré
vzniknú napríklad po opravách ciest a iných stavebných
prácach v ich blízkosti.

Obrubníky taktiež predstavujú veľké
riziko. Hlavne v miestach, kde je
frekvencia cyklistov väčšia a cesta
pre nich užšia. Riešením v takýchto
miestach môže byť urobiť obrubníky
viac viditeľné, napríklad pomocou
bielej farby, alebo obrubník dokonca
úplne odstrániť.
Podobné platí aj pre stĺpiky, ktoré majú
napríklad zabrániť autám vstup do
určitého priestoru. Prejazd cyklistov
okolo nich vytvára zvýšené riziko
kolízie s nimi. Za uváženie preto stojí
používanie sklápacích alebo inak
flexibilných stĺpikov, s ktorými by po
kolízii cyklistu nedošlo k pádu cyklistu,
ale k pádu stĺpika.
Okrem opatrení smerujúcim k zníženiu
„samostatných kolízií“ cyklistov,
realizovať sa dajú aj jednoduché
opatrenia v infraštruktúre, ktoré znížia
šancu kolízie cyklistu a motorového
vozidla. Okrem vytvorenia
segregovaných cyklistických ciest, čo
často býva to najzložitejšie riešenie,
k zvýšeniu bezpečnosti môže určite
prispieť vytvorenie ostrovčekov pre
cyklistov, hlavne pred križovatkami.
K takýmto ostrovčekom patrí napríklad
predradený pruh pre cyklistov pred
križovatkou, ktorý je po poslednej
novele cestného zákona možné mať aj
u nás na Slovensku.
zdroj: http://www.fietsberaad.nl/index.
cfm?lang=en&section=nieuws&mode=
newsArticle&newsYear=2011&reposito
ry=Wide+range+of+possibilities+to+re
duce+number+of+cycling+accidents

Cyklodoprava súťaž.
Pre našich verných čitateľov sme pripravili aj súťaž o cyklokalendár. Stačí odpovedať na
jednoduchú otázky, ktorej odpoveď nájdete v tomto čísle.

Súťažná otázka:
Aké je správne situovanie poklopu s mriežkami kanalizácie na
cestičke pre cyklistov?
A- tak, aby boli v smere jazdy bicykla
B- tak, aby neboli v smere jazdy bicykla
Správne odpovede posielajte na email: cyklodoprava@cyklodoprava.sk spolu s
vašimi kontaktnými údajmi do 10.4.2012.

Cyklistické dopravné
a cykloturistické
značenie alebo
nemiešajme hrušky
s jablkami.
Marián Gogola
Po poslednej novelizácii vyhlášky v novembri 2011
upravujúcej zákon o cestnej premávke sa rozpútala
diskusia ohľadom nových dopravných značiek pre
cyklistov. Obzvlášť z cykloturistického zázemia
prichádzali správy, že sa niektoré mestá a obce
chystajú nahradiť súčasné cykloturistické značenie
práve novým dopravným.

Tu je však namieste vysvetliť niektoré rozdiely medzi
samotným značením.
Samotný dôvod, pre ktorý bolo prijaté nové dopravné
značenie pre cyklistov, opakujem dopravné, bol fakt,
že pri existencii cyklistických komunikácii ako sú
samostatné cestičky pre cyklistov alebo cyklopruhov,
neexistovalo k nim príslušné dopravné značenie. To
spôsobovalo problémy najmä v mestských oblastiach.
Teda dôvod zavedenia bol práve ten, aby sa pri nových
cyklokomunikáciách osádzali na nich značky, ktoré
budú mať pre cyklistov rovnakú hodnotu ako dopravné
značky pre motoristov.
Vôbec nebolo cieľom nahrádzať súčasné cykloturistické
značenie (viď STN 01 8028) ako si niektorí mylne myslia
a to z nasledujúcich dôvodov:
Dopravné značky pre cyklistov a cykloturistické značky
neposkytujú rovnaké informácie.

Pri cestách, kde je umožnená premávka všetkých
účastníkom a teda aj cyklistom existujú už dopravné
značky, ktoré napríklad hovoria o vzdialenosti
cieľom ich smerovom vyznačení a pod. Bolo by teda
neefektívne, aby sa tieto informácie zdupľovávali
osádzaním dodatočných nových dopravných značiek
pre cyklistov.
zase naopak napríklad niekde v prírode by asi pôsobili
dosť komicky osádzať dopravnú značku niekde v kopci
pri smrečku:-)
dopravné značenie pre cyklistov musí spĺňať kritéria
osádzania a umiestňovania značiek
pri samostatných cyklistických komunikáciách, ktoré
napríklad vedú mestom je samozrejmejšie vhodnejšie
použiť dopravné značenie
pri orientácii v teréne, v prírode, kde napríklad
neexistujújú pozemné komunikácie má zase navrch
značenie cykloturistické
Navyše cykloturistické značenie má úplne iný
charakter a spôsob aplikovania v danom území. Či už
sú to smerovníky, alebo označníky, ktoré informujú
na jednom bude o rôznych cieľoch, alebo vyznačení
cykloturistických značiek napr. na stromoch, stĺpoch
a pod. tieto cykloturistické značky majú práve svoju
pridanú hodnotu pre to, lebo ich možno ľahšie vyznačiť
v rámci daného územia.
Ak by teda mali byť nahradené novými dopravnými
značkami, spôsobilo by to jednak záťaž na
zabezpečenie financovania, pretože dané značky musia
byť umiestnené podľa danej normy alebo technických
podmienok (viď . TP 4/2005) a to by nebol vôbec
drahý špás. Museli by spĺňať podmienky, ktoré sú
na osádzanie dopravných značiek kladené. Napokon
môžeme poďakovať Slovenskému cykloklubu, že svojím

značením pomáha cyklistom orientovať sa v danom
území a toto značenie má svoje opodstatnenie pre
cykloturistov.

Takže záverom, je nutné konštatovať, že dopravné
značenie pre cyklistov nemá nahrádzať cykloturistické,
ale sa navzájom majú dopĺňať v poskytovaní informácii
pre cyklistov.

Projekt Mapujeme.sk
a cyklistika

verejnom priestore.

Projekt mapujeme.sk vznikol vďaka spolupráci
medzi mimovládnou organizáciou Centrum pre
rozvoj samospráv a spoločnosťou ArcGeo ako nástroj
mapovania potrieb cieľových skupín, ktoré za účelom
presadzovania svojich potrieb využívajú lokalizáciu
rôznych bariér, prekážok či rôznych nedostatkov vo

Tento portál poskytuje cieľovým skupinám možnosť
zaznamenávať svoje potreby, ktoré sú neskôr
spracované skúsenými architektmi v partnerských
organizáciách do efektívnych riešení. Tieto riešenia
sú spracované do prehľadnej podoby spolu s
dokumentáciou, popisom a lokalizáciou. V tejto podobe
môžu byť následne prezentované predstaviteľom
samosprávy či súkromnému sektoru.

V rámci mestskej cyklistiky sa portál zameriava na
vytvorenie siete existujúcich cyklotrás v danom meste
v spolupráci s občianskym združením Cyklokoalícia
(Bratislava) a Spolku na podporu skrášľovania Košíc
(Košice). Cykloaktivisti ale aj bežní obyvatelia následne
na mapu nanášajú siete odporúčaných cyklotrás a tiež
trás, ktoré odporúča miestna komunita vybudovať.
Vznikne tak prehľadná mapa cyklotrás pre miestnych
cyklistov, ktorí buď začínajú pravidelne bicyklovať,
alebo hľadajú optimálne trasy pre dochádzanie k svojim
bodom záujmu.
Následne sa zameriame na mapu cyklostojanov, ktoré
tvoria jednu z hlavných podmienok pre rozvoj mestskej
cyklistiky. Prostredníctvom portálu sa vytvára sieť
existujúcich cyklostojanov, na ktorú nadväzuje sieť
lokalít, kde by sa v budúcnosti mali stojany vybudovať.
Tieto stojany zaznamenávajú bežní obyvatelia a sú
schvaľované miestnymi cykloaktivistami.

Po vytvorení auditu existujúcich trás a stojanov
nasleduje fáza, kedy náš portál slúži ako podklad na
presadzovanie požiadaviek cyklokomunity smerom
k samosprávam. Prehľadná, interaktívna a verejne
dostupná mapa poskytuje vynikajúci zdroj informácií
pre vytváranie koncepcií rozvoja cyklotrás v meste,
prípadne k rozširovaniu siete cyklostojanov.
Cieľom portálu je tak napomôcť pri odstraňovaní
problémov v mestskom priestore a pri napĺňaní
požiadaviek cieľových skupín portálu zameraných
nielen na mestskú cyklistiku, debarierizáciu verejných
priestorov a čistotu verejných priestorov.

Listáreň.
Slovenský cyklozámok v štýle urob si sám.
Predčasom sme v našom časopise publikovali inšpiráciu, ako možno vyrobiť vlastný
bezpečný cyklozámok. Netušili sme , že skutočne budeme inšpirovať.
Náš čitateľ Miroslav z Piešťan nám poslal fotku svojho nového originálneho cyklozámku,
keďže ten starý mu ukradli a to mal podľa jeho slov kvalitný cyklozámok.

V prípade záujmu o spoluprácu pri mapovaní
a budovaní cykloinfraštruktúry práve vo Vašom meste
či obci nás kontaktujte na adrese matko.cupka@gmail.
com.
Tím Mapujeme.sk

Tu je jeho popis:
V železiarstve si kúpil metrovú reťaz za 7,50 €, kde si ju dal precvaknúť na dva kusy. Keď
sám videl, akými kliešťami a s akou námahou to musela pani predavačka strihať, bol
spokojný. K tomu si kúpil dva zámky po 5,50 €.
Svoj nový zámok využíva jednak na skladačku ako aj na cesťák.
Toto už fakt len ťažko precvaknúť. Aj keď…:-)

FOTKA MESIACA
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