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Úvod
Ako dobre funguje cyklodoprava v našom meste? Je stratégia cyklodopravy efektívna a
účinná? Ako by sa dala zlepšiť? Na tento účel bol vytvorený nástroj: audit cyklodopravy BYPAD
(Bicycle Policy Audit).
BYPAD bol vyvinutý medzinárodným konzorciom odborníkov na cyklodopravu ako súčasť
projektu z fondov EU. Zakladá na medzinárodných metódach dobrej praxe a poskytuje
prehľad realizovaných zásahov a štruktúr miestnej stratégie cyklodopravy.
Metóda BYPAD poskytuje mestám nástroj, aby sami zhodnotili kvalitu miestnej cyklodopravy
a zároveň z analýzy vyplynú konkrétne návrhy opatrení do budúcna, ktoré sú jednoduché,
rýchle a hlavne finančne nenáročné.

Teória
9 Okruhov:

BYPAD hodnotí stratégiu cyklodopravy ako dynamický proces - dokopy 9

okruhov, ktoré sa neustále vyvíjajú a ovplyvňujú:

1. Potreby užívateľov
2. Vedenie a koordinácia
3. Strategické dokumenty
4. Personál a nástroje
5. Infraštruktúra a bezpečnosť
6. Informácie a vzdelávanie
7. Propagácia a spolupráca
8. Doplnkové aktivity
9. Hodnotenie a výsledky

Každý okruh obdrží vlastné ohodnotenie kvality. Dokopy reflektujú úroveň kvality stratégie
cyklodopravy v meste.
okruhy
stratégie
cyklodopravy
podľa
BYPADu
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Hodnotenie kvality v danom meste realizuje skupina

evaluátorov, ktorá pozostáva z (max. 15) odborníkov reprezentujúcich 3 sekcie:
1. sekcia užívateľská
2. sekcia úradnícka
3. sekcia politická

4 úrovne kvality:
skupina evaluátorov za pomoci auditora ohodnotí jednotlivé okruhy
stratégie cyklodopravy známkou úrovne kvality. Tieto sú:
úroveň 0: (skoro) žiadne aktivity
úroveň 1: ad-hoc prístup
úroveň 2: izolovaný prístup
úroveň 3: systematický prístup
úroveň 4: integrovaný prístup

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 3

úroveň 4

ilustrácie úrovní cyklodopravy podľa BYPADu
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Bratislava v číslach:
-

V Bratislave sa k pobytu hlási 432 864 (rok 2018) obyvateľov, avšak súčasné odhady
predpokladajú značne vyšší počet pobytových obyvateľov (ca. 650 000). Za prácou do
Bratislavy denne dochádza ďaľšich ca. 130 000 ľudí.

-

Rozloha 367,66 km² - hustota obyvateľstva 1 177,35 obyv./km²

-

Registerovaných osobných automobilov: ca. 290 000 (privátne a firemné)

-

Odhadovaný podiel prepravnej práce (modal split):
40% individuálna automobilová doprava
33% mestská hromadná doprava
24% pešia doprava
3% cyklodoprava

-

Celková dĺžka cykloinfraštruktúry (2018): 108,370km - z toho segregované cyklotrasy:
20,150km

Skupina evaluátorov
Na procese auditu kooperovali nasledujúci odborníci:
sekcia užívateľská

Lucia Nebehajová

iniciatíva Cyklokuchyňa

sekcia užívateľská

Daniel Horák

OZ Cyklokoalícia

sekcia užívateľská

Tomáš Novák

cyklokuriér pre Švihaj Šuhaj

sekcia užívateľská

Michal Páleník

OZ Cyklokoalícia

sekcia úradnícka

Janka Mešťaníková

MČ Staré Mesto, Komisia
dopravy

sekcia úradnícka

Milan Raus

MČ Petržalka, Referent
dopravy

sekcia úradnícka

Ján Vrbik

Prezídium Policajného Zboru

sekcia politická

Tatiana Kratochvílová

1. Námestníčka Primátora

sekcia politická

Elena Pätoprstá

Vicežupanka BSK pre oblasť
Životného prostredia a ÚP

sekcia politická

Jozef Uhler

Starosta MČ Jarovce,
Komisia dopravy
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Výsledky podľa okruhov
Skupina evaluátorov spoločne ohodnotila jednotlivé okruhy stratégie cyklodopravy v
Bratislave nasledovne:
Hodnotenie evaluátorov

Okruh

Okruh 1

Potreby užívateľov

1,5 (ad hoc-prístup)

Otázka 1: Ako zisťuje mesto skutočné potreby jeho užívateľov?
Otázka 2: Ako sú zapojení užívatelia do stratégie cyklodopravy?

Okruh 2

Vedenie a koordinácia

1,2 (ad hoc-prístup)

Otázka 3: Aký majú vplyv kľúčoví jednotlivci (úradníci aj politici) v rozhodovacom procese týkajúcom sa cyklistickej
dopravy v meste?
Otázka 4: Aké komisie, alebo pracovné skupiny existujú?
Otázka 5: Ako sa komunikuje stratégia cyklodopravy zodpovedným osobám?
Otázka 6: Ako funguje koordinácia a komunikácia medzi rôznymi časťami mestskej aglomerácie?

Okruh 3

Strategické dokumenty

2,0 (izolovaný prístup)

Otázka 7: Aký je obsah lokálnej stratégie cyklodopravy?
Otázka 8: Ako zabezpečuje magistrát, aby opatrenia navrhnuté v strategických dokumentoch boli naozaj
uskutočnené a dokončené?

Okruh 4

Personál a nástroje

1,5 (ad hoc-prístup)

Otázka 9: Ako je zabezpečené financovanie stratégie cyklodopravy?
Otázka 10: Kým je stratégia cyklodopravy pripravovaná a implementovaná?
Otázka 11: Ako sa zvyšujú vedomosti a schopnosti zamestnancov, ktorí sa zaoberajú cyklodopravou?

Okruh 5

Infraštruktúra a bezpečnosť

0,3 (žiadne aktivity)

Otázka 12: Ako rozsiahla je existujúca sieť cyklociest a aká je ich kvalita?
Otázka 13: Do akej miery boli vyriešené križovatky s automobilovou dopravou a fyzickými bariérami?
Otázka 14: Akým spôsobom je organizovaná údržba cyklistickej infraštruktúry?
Otázka 15: Akým spôsobom sa zvyšuje bezpečnosť cyklistov?
Otázka 16: Aké kroky sa podnikajú s cieľom optimalizovať kombinovanie verejnej dopravy a bicyklovania?
Otázka 17: Aké kroky sa podnikajú s cieľom zlepšiť parkovanie bicyklov a predchádzať krádežiam bicyklov?

Okruh 6

Informácie a vzdelávanie

0,5 (žiadne aktivity)

Otázka 18: Ako sú občania informovaní o stratégií cyklodopravy?
Otázka 19: Aké kroky sa podnikajú v oblasti vzdelávania a cyklovýuky?
Otázka 20: Aké kroky sa podnikajú s cieľom pomôcť cyklistom, aby vedeli kam idú (resp. poskytnúť cyklistom jasnú
navigáciu)?

Okruh 7

Propagácia a spolupráca

0,8 (žiadne aktivity)

Otázka 21: Ako sa podporuje cyklodoprava pomocou zvýšenia povedomia obyvateľov?
Otázka 22: Ako sa podporuje bicyklovanie na pracovisko?
Otázka 23: Ako sa podporuje bicyklovanie do škôl?
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Otázka 24: Ako sa podporuje nakupovanie bicyklom?
Otázka 25: Aké iniciatívy sa prijímajú na podporu celoživotného využívania bicykla?
Otázka 26: Ako sa využívajú priaznivé zdravotné vplyvy bicyklovania na podporu stratégie cyklodopravy?

Okruh 8

Doplnkové aktivity

1,3 (ad hoc-prístup)

Otázka 27: Čo sa robí pre obmedzenie autodopravy (regulácia dopravy, parkovacia politika)?
Otázka 28: Akým spôsobom podporuje súčasný územný plán stratégiu cyklodopravy?

Okruh 9

Hodnotenie a výsledky

1,0 (ad hoc-prístup)

Otázka 29: Ako sú dáta o využívaní cyklodopravy sledované a používané?
Otázka 30: Ako zbiera a využíva mesto/obec údaje týkajúce sa bezpečnosti?

Celkové hodnotenie - Status Quo
Výsledné hodnotenie stratégie cyklodopravy pre mesto Bratislava v roku 2019
je úroveň 1,0 (ad hoc-prístup):
Bratislava má síce dostatok strategických dokumentov “v papierovej podobe”, avšak
opatrenia týkajúce sa cyklodopravy sa obmedzujú len na riešenie problémov infraštruktúry,
alebo bezpečnosti na ceste a to len na špecifických miestach.
Na tejto úrovni je kvalita dosahovaná iba ako výsledok individuálnych snáh.
Stratégia cyklodopravy je na nízkej úrovni a je charakterizovaná:
-

nedostatok zamestnancov úradov

-

zamestnanci úradov nie sú systematicky ďalej vzdelávaní (semináre, konferencie,
školenia)

-

obmedzená komunikácia medzi jednotlivými úradnými oddeleniami a úrovňami

-

obmedzená komunikácia s verejnosťou

Návrhy opatrení podľa okruhov
Najkritickejšími okruhmi s súčasnosti sú:
-

okruh 5 (infraštruktúra a bezpečnosť)

-

okruh 6 (informácie a vzdelávanie)

-

okruh 7 (Propagácia a spolupráca)

Tieto okruhy vykazujú úroveň pod hodnotou 1,0. Našim cieľom pre najbližšie obdobie je
dosiahnuť pre okruhy 5, 6 a 7 hodnotu vyše 1,0.

Okruh 5

Infraštruktúra a bezpečnosť

Jestvujúce záväzné dokumenty pre mesto Bratislava:
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2014: Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy:
https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2018/06/Zasady-rozvoja-cyklistickej-dop
ravy-Bratislava-1743-2014.pdf

-

2016: Územný generel dopravy: https://bratislava.sk/sk/uzemny-generel-dopravy

-

2019: Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2019
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/41761.pdf

Zodpovedný úrad: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
Okruh 6

Informácie a vzdelávanie

Skupina evaluátorov sa zhodla na tom, že vhodným začiatkom propagácie cyklodopravy a
cyklovýuky je systematické zapojenie základných škôl. Možné návrhy opatrení:
-

-

-

Systematické umiestnenie dostatočného počtu cyklostojanov na všetkých základných
školách. Tieto nemusia byť nutne kotvené o pevný základ, tým pádom sa nejedná o
stavebný zásah.
Systematické a proaktívne poskytnutie informácií o dôležitosti cyklodopravy (t. j.
spoločenské, hospodárske, zdravotné, alebo vo vzťahu k životnému prostrediu)
všetkým základným školám a taktiež o možnosti zapojenia sa do jestvujúcich
celonárodných kampaní http://doskolynabicykli.eu/
Podpora tzv. "bikepoolingu" (= bicyklovanie do a zo školy v malých skupinách pod
dozorom dospelého cyklistu).
Príkladom efektívnej dobrej praxe je Poľská kampaň “Bicyklový Máj”
https://rowerowymaj.eu/ V rámci tejto celonárodnej kampane sú v mesiaci Apríl žiaci
oboznámení so základmi cyklovýuky. Taktiež každý žiak obdrží kampaňový zošit, do
ktorého zbiera v mesiaci Máj pečiatku za každú cestu do školy na bicykli. Na konci
Mája je ocenený každý žiak, ktorý sa do kampane zapojil. Kampaň sa ukázala byť veľmi
efektívna tým, že trvá celý mesiac a žiakov na bicykli zväčša doprevádzali aj rodičia.
Väčšina žiakov pokračovala s jazdením do školy na bicykli aj v Júni.

Poľská kampaň “Bicyklový Máj”

Zodpovedný úrad: Mestské Časti
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Propagácia a spolupráca

Proaktívne poskytnutie informácií verejnosti o dôležitosti cyklodopravy (t. j. spoločenské,
hospodárske, zdravotné, alebo vo vzťahu k životnému prostrediu) je neodmysliteľnou
súčasťou propagácie cyklodopravy. Za týmto účelom je však možne nadviazať efektívne
partnerstvá. Možné návrhy opatrení:
- Promo-kampane s miestnymi celebritami (herci, speváci,...), ktorí denne používajú
bicykel ako dopravný prostriedok.
- Jednorázové promo-kampane v spolupráci s obchodnými reťazcami - poskytovanie
zliav (alternatívne darčekového produktu) zákazníkom, ktorí sa dostavia na nákup na
bicykli. Motivovanie občanov k jednorázovému použitiu bicyklu preukázateľne vedie k
pravideľnejšiemu využívaniu bicyklu ako dopravného prostriedku.
- Aby kampaň bola účinná a občania mali motiváciu zapojiť sa, je nutné poskytnúť (aj
drobné) ocenenia, alebo finančné stimuly účastníkom.
- Do kampaní je možné okrem obchodných reťazcov zapojiť aj drobných miestnych
predajcov, predajcov bicyklov, cykloservisy, zdravotné poisťovne a taktiež
zamestnávateľov.
- Jestvujúce kampane: “Do práce na bicykli” https://www.dopracenabicykli.eu/ , “Na
bicykli do obchodu” https://www.nabicyklidoobchodu.sk/
- Proaktívne organizovanie diskusií pre nadviazanie partnerstiev: diskusia "Do práce
na bicykli" zorganizovaná pred spustením kampane pre zamestnávateľov (alebo ich
zástupcov) ; diskusia "Na bicykli do obchodu" zorganizovaná pred spustením
kampane pre obchodníkov (alebo ich zástupcov); diskusia "Do školy na bicykli"
zorganizovaná pred spustením kampane pre riaditeľov škôl, učiteľov, zástupcov
rodičov.

kampane “Raňajky pre Cyklistov”

Zodpovedný úrad: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Mestské Časti
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