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O PROJEKTE CYCLURBAN

Ponaučenia získané z projektu Cyclurban boli ako
súbor na mieru šitých odporúčaní na národnej úrovni
(ONÚ) adresované osobám a organizáciám, ktoré
prijímajú potrebné rozhodnutia. Tieto odporúčania boli
vyvinuté na národných seminároch spolu s odborníkmi
a zúčastnenými stranami a predstavujú relatívne
lacné a jednoduché spôsoby podpory cyklodopravy
v príslušných krajinách. Zahŕňajú opatrenia v oblasti
infraštruktúry, nariadení a plánovania, ako aj v oblasti
vzdelávania, služieb a propagácie. Zákonodarcovia
ich môžu použiť pri plánovaní a môžu im pomôcť
pri implementácii proklimatickej dopravnej politiky
a pozitívne formovať cyklodopravnú politiku
v nadchádzajúcich rokoch. Všetky ONÚ boli schválené
autoritami na národnej úrovni vo všetkých šiestich
partnerských krajinách.
V tejto publikácii nájdete informácie o aktivitách
projektu v každej partnerskej krajine, o úlohe, ktorú
má cyklodoprava v miestnom dopravnom systéme,
a o prekážkach, ktoré bránia tomu, aby sa cyklodoprava
stala viac obľúbenou formou dopravy v rámci mestských
samospráv. Zároveň sa odporúčania na národnej úrovni
vypracované partnermi projektu dajú naštudovať
a prevziať ako plán na zlepšenie cyklodopravy so
špecifickým odkazom na cyklodopravnú situáciu v každej
zo zúčastnených krajín.
Predstavené sú tu aj úspešné príbehy a z praxe osvedčené
príklady a skúsenosti mestských samospráv a partnerov
z rôznych krajín, ktoré sa do projektu Cyclurban zapojili.

Asi štvrtina objemu skleníkových plynov v Európe
je produkovaná odvetvím dopravy, pričom cestná
doprava má na tom zďaleka najvyšší podiel. Projekt Cyclurban, financovaný z fondov Európskej
klimatickej iniciatívy (EUKI), propaguje cyklodopravu ako dôležitú súčasť nariadení miestnych politík na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny.
Pätnásť organizácií z Nemecka, Chorvátska, Estónska,
Grécka, Lotyšska, Poľska a Slovenska spolupracovalo na
projekte Cyclurban s cieľom propagácie cyklodopravy
a bicykla ako dôležitého mestského dopravného
prostriedku. Partneri projektu, mimovládne organizácie,
vedecké organizácie a mestské samosprávy prispeli
svojimi špecifickými odbornými znalosťami z oblasti
klimatickej zmeny, trvalo udržateľného rozvoja miest
a mestskej dopravy.
Projektové aktivity sa zamerali na miestnu a regionálnu
samosprávu a štátnu správu v šiestich vytýčených
partnerských krajinách na Pobaltí, v strednej a južnej
Európe. Do projektu boli zapojené najmä oddelenia
pre dopravu, mobilitu a mestské plánovanie v mestách
Varšava, Tartu, Velika Gorica, Bratislava, Riga a Drama,
tak ako
aj iné regionálne či národné inštitúcie
a zainteresované strany, ktoré vedú debaty a vytvárajú
nariadenia, ktoré ovplyvňujú budúcu mestskú mobilitu.
Počas mnohých workshopov a stretnutí zainteresovaných
strán, ktoré prebehli v rámci projektu, sa uskutočnila
dôkladná analýza súčasného stavu cyklodopravy,
vrátane možných príležitostí a výziev, ktoré predstavuje.
Na týchto stretnutiach sa partneri projektu, projektanti
územného a dopravného plánovania, architekti,
cyklistickí aktivisti, experti mestkej samosprávy a iné
zainteresované strany spojili s cieľom vymeniť si poznatky
o cyklodoprave a udržateľnej doprave a diskutovať
o stratégiách a osvedčených príkladoch z praxe, ktoré
prinášajú zmenu mobility priaznivú pre klímu.
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Kto sú partneri projektu Cyclurban?
Projekt Cyclurban bol realizovaný rôznorodým tímom pätnástich partnerov zo siedmich krajín. Našimi partnermi
sú mimovládne organizácie, vedecké organizácie a miestne samosprávy s odbornými znalosťami a skúsenosťami
v oblasti udržateľnej mobility a cyklodopravy.

6

Mesto Varšava
Hlavné mesto Poľska je domovom pre približne 1,8 milióna
obyvateľov. Má Úrad pre cestnú dopravu so skúsenosťami s trvalo
udržateľnou mobilitou. V roku 2012 mesto zriadilo a doteraz
spravuje úspešný systém zdieľania bicyklov a od roku 2010 sa
výrazne zlepšuje kvalita a rozširovanie cyklistickej infraštruktúry
na území mesta. Ďalej sa organizujú vzdelávacie programy pre
deti, ktoré sa týkajú cyklodopravy a udržateľnosti.

Nadácia Zem a ľudia
Nadácia často organizuje vzdelávacie a integračné kampane, ktoré
poukazujú na to, ako možno kombinovať sociálny a ekonomický
rozvoj s ochranou životného prostredia. Ich projekty sa zameriavajú
na sociálne skupiny, miestne komunity, vládne organizácie
a obchodné spoločnosti, ako aj na jednotlivcov. Nadácia Zem
a ľudia má skúsenosti s organizáciou kvalitných seminárov
a školení, odborných analýz a iných aktivít zameriavajúcich sa
na zvýšenie informovanosti verejnosti o environmentálnych
problémoch a otázkach.

Oddelenie udržateľnej mobility – Národná technická
univerzita v Aténach
Oddelenie pre udržateľnú mobilitu na NTUA bol vytvorený asi
pred 20 rokmi, keď sa prišlo na to, že Grécko kvôli mentalite
svojich obyvateľov nedokázalo dodržiavať európsku stratégiu na
podporu cyklodopravy a trvalo udržateľnej mobility vo všeobecnosti. Odvtedy sa OUM zúčastňuje na relevantných európskych
výskumných programoch, je zastúpené na medzinárodných
konferenciách a pripravilo desiatky štúdií po celom Grécku, ktoré
podporujú požiadavky miestnych komunít na ľudskejšie a trvalo
udržateľnejšie mestské prostredie. OUM taktiež vydal 19 kníh
a publikoval stovky článkov vo vedeckých časopisoch a novinách.
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Aténske národné observatórium
ANO je jednou z najstarších výskumných inštitúcií v Grécku
a k projektu prispieva svojimi bohatými skúsenosťami v oblasti
klimatickej zmeny, kvality ovzdušia, emisií a klimatických scenárov.
Inštitút pre environmentálny výskum a trvalo udržateľný rozvoj
(IEVTUR/ANO) má dlhú históriu skúseností s monitorovaním
chemických látok, meteorologických parametrov a spravovaním
databázy. Jeho rozsiahla infraštruktúra zahŕňa celoštátne operačné
siete (napr. meteo.gr – predpoveď počasia) a špecializované
vybavenie na monitorovanie chemických látok (napr. PM10, benzén,
O3, CO). Organizuje semináre, konferencie a informuje cez internet.

Ecocity
Tento partner propaguje trvalo udržateľnú mobilitu v Grécku
prostredníctvom rôznych kampaní a aktivít, ako je Ecomobility,
ktorá sa koná už 14 rokov, a každoročnou kampaňou Free-Mobility,
ktorá sa koná už 3 roky. Skupiny študentov v rámci týchto kampaní
vyvíjajú a predkladajú miestnym orgánom samosprávy a orgánom
s rozhodovacou právomocou riešenia problémov z oblasti
životného prostredia a mobility na miestnej úrovni. Ecocity veľmi
často organizuje akcie a podujatia, ktorými vyzýva grécku vládu
a verejnosť k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Mesto Tartu
V Tartu, druhom najväčšom meste Estónska, sídli najstaršia
univerzita v krajine. Keďže je regionálnym centrom južného
Estónska, rozhodnutia prijaté v tomto meste s približne 97 000
obyvateľmi ovplyvňujú celý región. Tartu možno považovať za
jedno z najprogresívnejších estónskych miest z hľadiska využívania
bicyklov a trvalo udržateľnej dopravy. V lete roku 2019 bol v Tartu
úspešne spustený celoplošný systém zdieľaných bicyklov fungujúci
hlavne s elektrickými bicyklami. V tom istom období začala verejná
doprava v Tartu používať 100-percentne obnoviteľné palivá.
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Baltické environmentálne fórum v Estónsku
Mimovládna organizácia pôsobiaca v oblasti ochrany životného
prostredia a ochrany prírody. Experti z BEF v Estónsku majú bohaté
skúsenosti s realizáciou projektov financovaných Európskou úniou
a z národných zdrojov v širokej škále tém vrátane klimatickej zmeny
a trvalo udržateľnej mobility. BEF v Estónsku pracuje na rôznych
projektoch s témou mobility a klímy. Riešenia pre trvalo udržateľnú
mobilitu je možné nájsť iba prostredníctvom dobrého plánovania
a zohľadnenia individuálnych potrieb a správania týkajúceho
sa mobility, ako aj vhodných hospodárskych a zákonodarných
nástrojov. BEF v Estónsku napomáha zvýšiť kapacitu v tejto oblasti
vďaka rôznym publikáciám, seminárom a školeniam. BEF je členom
Estónskej rady environmentálnych mimovládnych organizácií, čo
umožňuje dosah tejto organizácie na ovplyvňovanie rozhodnutí
a postupov na národnej aj miestnej úrovni. BEF v Estónsku sa
sústreďuje na podporu udržateľného životného prostredia
zvyšovaním povedomia a presadzovaním environmentálneho
manažmentu s cieľom zlepšiť vedomosti a schopnosti rôznych
zúčastnených strán.

Lotyšská únia cyklistov
Je odborným partnerom pre cyklodopravu v Lotyšsku a je členom
Európskej cyklistickej federácie (ECF), takže má vynikajúci prístup
k sieti cyklistických organizácií v celej EÚ. LÚC realizuje množstvo
malých projektov prevažne v oblasti poradenstva ohľadom
cyklodopravy a je dobre prepojená s úradmi na národnej úrovni,
ktoré sa zaoberajú cyklodopravou a plánovaním v Rige.

Baltické environmentálne fórum v Lotyšsku
Experti z BEF v Lotyšsku už roky pracujú na otázkach a problémoch
mobility, energie, klimatickej zmeny, ochrany prírody a biodiverzity,
chemického manažmentu a vodného hospodárstva. BEF v Lotyšsku
má skúsenosti s podporou a propagáciou cyklodopravy v malých
a stredných mestách. Táto mimovládna organizácia je súčasťou
Skupiny BEF.

9

Združenie pre udržateľný rozvoj (DOOR)
DOOR bolo založené v roku 2003 a je to občianske združenie
odborníkov, ktorí pracujú na propagovaní a rozvoji trvalo udržateľnej
energie. Venuje sa rôznym činnostiam, ktoré podporujú participáciu
verejnosti na zmierňovaní a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám,
prijímaní nariadení v oblasti trvalo udržateľnej energie, zmierňovaní
energetickej chudoby a zvyšovaní úrovne vzdelávania v oblasti
trvalo udržateľnej energie. Okrem toho má DOOR skúsenosti
s navrhovaním akčných plánov pre trvalo udržateľnú energiu
a klímu (angl. skratka SECAP) pre mestá a obce v Chorvátsku, ktoré
sa okrem iného týkajú aspektov dopravy a mobility.

Mesto Velika Gorica
V hlavnej obývanej časti mesta, ktoré je súčasťou väčšej mestskej
samosprávy Velika Gorica so 63 000 obyvateľmi, žije 31 000
obyvateľov. Mesto Velika Gorica sa nachádza v Záhrebskej župe
blízko hlavného mesta Chorvátska. Účasťou na európskych
proklimatických projektoch sa mesto aktívne snaží znižovať svoje
emisie CO2 a podniká potrebné kroky na to, aby sa stalo trvalo
udržateľnou a ekologickou mestskou samosprávou.

Cyclokoalicia
Od svojho založenia v roku 2010 obhajuje nezisková organizácia
Cyklokoalícia práva a potreby cyklistov a chodcov. Odborníci
z tejto mimovládnej organizácie spolupracujú so samosprávami
slovenských miest, ako sú Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín a Košice,
na zvyšovaní kvality a bezpečnosti cyklistickej a pešej infraštruktúry.
V Bratislave prevádzkuje Cyklokoalícia systém zdieľaných bicyklov,
požičovňu cargo bicyklov a iniciovala komunitnú cyklodielňu. Od
roku 2017 je členom Európskej cyklistickej federácie (ECF).
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Nemecké centrum pre letecký priestor (DLR)
Jedným z expertov projektu Cyclurban na mestskú mobilitu
a cyklodopravu je DLR. Tento partner síce vykonáva rozsiahly výskum
a vývoj v oblasti letectva, energetiky, bezpečnosti a digitalizácie,
ale zastrešuje aj Inštitút pre výskum dopravy. Inštitút pre výskum
dopravy má skúsenosti s vedeckou a aplikovanou dopravnou
analýzou na národnej a medzinárodnej úrovni, nakoľko sa zúčastňuje
a aj realizuje viaceré projekty financované z EÚ a národných fondov.
Mnohé z ich projektov sa týkajú mestskej a elektrickej mobility, IKT
a hodnotenia dopadu klimatických zmien.

ideas into energy
Táto nezisková organizácia podporuje medzinárodné pokrytie
trvalo udržateľných technológií a nariadení v oblasti ochrany
klímy a životného prostredia. Experti tejto organizácie pracujú
na výskume, ako aj analýze a vývoji politických dokumentov pre
nariadenia týkajúce sa klimatických zmien v EÚ a jej členských
štátoch. Popri uskutočňovaní štúdií, vývoji vzdelávacích a právnickoporadenských projektov a prebiehajúcemu výskumu organizujú
aj konferencie a semináre, ktoré spájajú zainteresované strany na
medzinárodnej úrovni.

Baltické environmentálne fórum v Nemecku
BEF v Nemecku bolo hlavným partnerom projektu Cyclurban. Táto
organizácia má dlhoročné skúsenosti so zavádzaním nariadení
o trvalo udržateľnej mobilite a klimatických zmenách a zúčastňuje
sa na mnohých európskych projektoch zaoberajúcimi sa zmenami
v druhoch mobility a trvalo udržateľným rozvojom v mestách.
BEF v Nemecku funguje na rozhraní medzi vedou, občianskou
spoločnosťou, právnymi nariadeniami a správou a úzko spolupracuje
s inými environmentálnymi organizáciami, výskumnými ústavmi
a univerzitami, ako aj s mestskými samosprávami v mnohých
európskych krajinách.
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ROZVOJ LOKÁLNYCH
CYKLOSTRATÉGIÍ PRE ŠESŤ MIEST

Charakteristickým príkladom je situácia v Rige, kde sú
v propagovaní a zlepšovaní cyklodopravy veľmi aktívne
cyklo-organizácie, zatiaľ čo samospráva má stále pomalé
postupy a plánovanie a je neochotná spolupracovať.
Hlavným výsledkom tohto prieskumu je, že samosprávy
zdieľajú niektoré spoločné charakteristiky, bez ohľadu
na úroveň rozvoja cyklodopravy.
Postupy plánovania a organizácie sú vo všetkých
samosprávach dosť podobné, zatiaľ čo zákony na
regionálnej a národnej úrovni bez poskytnutia potrebnej
finančnej podpory často znižujú efektívnosť a rýchlosť
implementácie plánov. Zdá sa, že cyklodoprava sa
prevažne považuje za lokálnu záležitosť, hoci zákony na
národnej úrovni musia udržateľnú dopravu a mobilitu
zahŕňať.
Stav a rozvoj infraštruktúry odhaľuje aj iné podobnosti
medzi samosprávami (potreba ďalšieho rozširovania
cyklodopravnej siete, nie úplne koherentné plánovanie),
ale nie všetky mestá sú oboznámené s charakteristikami
a funkčnosťou svojich cyklodopravných sietí, ani
ich pravidelne nemonitorujú, napriek tomu, že
cyklodoprava predstavuje 1 až 6-percentný podiel na
dopravných módoch v partnerských mestách. Okrem
toho chýbajú primerane vyškolené ľudské zdroje.
Informačné aktivity na zapojenie verejnosti sú
organizované v rámci miestnych podujatí, ako je
Európsky týždeň mobility, ale musia sa konať častejšie
a zameriavať sa na podstatu veci, aby sa dostali viac
do povedomia verejnosti. Poslanci na vyššej národnej
úrovni zvyčajne tvrdia, že podporujú alternatívne
spôsoby dopravy, zdá sa však, že od rečí po skutky im
chýba ochota skutočne propagovať plány udržateľnej
mobility, čo môže byť dôsledkom konania silných
záujmových skupín, ktoré lobujú za autá a spôsoby
motorovej dopravy už dlhé desaťročia.
Predpokladaná budúcnosť mobility v rokoch 2030
a 2050 je vo všetkých samosprávach dosť podobná,
hoci niektorí neveria, že ju dosiahnu, a nerobia dosť pre
to, aby uskutočnili svoje vlastné vízie. Procesu analýzy

Jedna spoločná dopravná stratégia?
Projekt Cyclurban spojil samosprávy z rôznych
geografických regiónov Európy. V mnohých ohľadoch
rozdielne mestá sa zhodli na rovnakom cieli – zvýšiť
podiel cyklodopravy v boji proti klimatickým zmenám.
V rámci projektu Cyclurban sa miestni poslanci,
odborníci z praxe, verejnosť a vedci spolupodieľali
na riešení hlavných charakteristík a nedostatkov
cyklistickej premávky vo svojej oblasti, a rozhodli
o konkrétnych stratégiách na podporu cyklodopravy
a konkrétnych opatreniach prijatých počas konania
projektu.
Vo všetkých zúčastnených samosprávach sa súčasný
stav jazdy na bicykli ako dopravnom prostriedku
systematicky posudzoval s cieľom následne vypracovať
scenáre a vytýčiť stratégie ďalšieho rozvoja. Z toho
dôvodu bol vypracovaný podrobný dotazník, ktorý bol
distribuovaný všetkým partnerským samosprávam.
Dotazník pozostával zo štyroch častí, a to plánovanie
a organizácia (postupy a časové rozsahy, nástroje na
financovanie, štruktúra manažmentu/rozhodovania,
existujúca
podpora/návody),
infraštruktúra
(charakteristika cyklodopravnej siete, kvalita, dĺžka,
bezpečnosť a vyhliadky do budúcnosti), iné činnosti
(stretnutia, informačné a propagačné činnosti)
a profesionalita (postoj politikov a projektantov,
budúce plány).
Na dotazník odpovedali osoby pracujúce v miestnych
samosprávach, napr. úradníci, miestni poslanci, ako
aj členovia mimovládnych organizácií. Ukázalo sa, že
medzi hlavnými aktérmi zodpovednými za podporu
a zvýšenie podielu cyklodopravy, vrátane vedenia
samosprávy, špecializovaného oddelenia dopravy,
mimovládnych organizácií, miestnych občianskych
združení a vzdelávacích útvarov, existuje komunikačná
priepasť.
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a hodnotenia cyklodopravných smerníc a infraštruktúry
pomohol aj Bicycle Policy Audit (BYPAD, www.
bypad.org), ktorý prebehol vo všetkých partnerských
samosprávach, s výnimkou jednej (Drama).
Na základe výsledkov hodnotenia BYPAD boli zavedené
prístupy, ktoré účinne podporujú rozvoj cyklodopravy.
Niektoré samosprávy, ako napríklad Tartu, majú dlhšie
rozbehnuté pravidelné aktivity v oblasti monitorovania
a hodnotenia cyklodopravy, v ktorých pripravujú
budúce stratégie a merajú vývoj napredovania. Všetky
samosprávy upriamili svoju pozornosť a plánovanie
na dva dôležité prvky: infraštruktúru a propagačnú/
vzdelávaciu činnosť.
Bez ohľadu na súčasný stav cyklodopravnej
infraštruktúry v partnerských mestách sa pre jej
ďalší rozvoj ako účinné a univerzálne opatrenia
navrhli ďalšie rozšírenie a zjednotenie rozptýlenej
cyklodopravnej siete, zadefinovanie lepších noriem pre
jazdné cyklopruhy pri nových výstavbách a používanie
adekvátnych značiek a označení na zaistenie
bezpečnosti cyklistov a chodcov. Napríklad Varšava
uskutočnila pilotný projekt, v ktorom boli zvýraznené
určité križovatky s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov
a napomôcť plynulej koexistencii cyklistov a chodcov.
Zamerali sa tak nielen na podporu cyklodopravy, ale
aj na ďalšie udržateľné a ekologické druhy dopravy
bez vzájomného obmedzovania. Aktivity projektu
Cyclurban zdôrazňujú význam integrácie samospráv
a verejných orgánov do projektov, ako je Cyclurban,
pretože ich účasť zaisťuje zapojenie sa do dosahovania
cieľov projektu a uplatňovanie opatrení.
Súčasťou projektu Cyclurban boli aj vzdelávacie
a propagačné kampane zamerané na rôzne skupiny
ľudí. Napríklad v Bratislave sa potreba propagovať
cyklodopravu pre verejnosť, ako aj vzdelávanie
príslušných orgánov o spôsobe zavádzania opatrení
považuje za najviac dôležitú. Obe tieto aktivity
pomáhajú zvýšiť pocit bezpečia a pohodlia pri
bicyklovaní a súčasne umožňujú verejným orgánom, ako
je polícia, komunikovať a spolupracovať s verejnosťou

bez toho, aby tým vytvárali neistotu alebo odrádzali
ľudí od používania bicykla ako dopravného prostriedku.
Vzdelávacie a propagačné aktivity určené pre
zamestnancov boli súčasťou stratégie mnohých
partnerských samospráv zapojených do projektu
Cyclurban, napríklad aj v mestách Tartu a Velika Gorica.
Disponovanie dostatočným počtom vyškoleného
personálu je veľmi dôležité, pretože zaisťuje nepretržité
monitorovanie a údržbu cyklodopravnej siete,
koherentnosť plánovania, lepšiu znalosť dostupných
nástrojov financovania, uľahčenie financovania
cyklodopravy a jej dlhú životnosť.
Z celkového výsledku projektu Cyclurban možno
konštatovať, že v miestnych stratégiách samospráv
existuje veľa spoločných prvkov na podporu
cyklodopravy. Sú tu však aj rozdiely a tie súvisia s veľkosťou
a kvalitou cyklodopravných sietí, dopravnou kultúrou
svojich občanov, komplexnosťou administratívnych
a správnych postupov a dostupnosťou verejného
financovania. V dôsledku toho musia mestá na lokálnej
úrovni prispôsobiť existujúce metodiky a opatrenia,
aby uspeli so svojimi cieľmi, aby sa cyklodoprava stala
chrbtovou kosťou mestskej mobility podporujúcej
zdravú klímu a zlepšujúcej kvalitu života.
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ANALÝZA NÁRODNEJ CYKLOSTRATÉGIE A ODPORÚČANIA NA NÁRODNEJ
ÚROVNI

s cyklodopravou. Sektormi zahrnutými do mapovania
politík boli doprava, životné prostredie, územné
plánovanie, hospodárstvo, zdravie a cestovný ruch.
Analýza ukázala, ktoré príslušné dokumenty v daných
sektoroch v súčasnosti zahŕňajú priame alebo nepriame
opatrenia týkajúce sa cyklodopravy.
V mapovaných krajinách sa cyklodopravné opatrenia
najviac prejavili v dokumentoch o doprave, životnom
prostredí a územnom plánovaní. Sektormi, ktoré
cyklodopravu zastrešujú najmenej, boli hospodárstvo,
cestovný ruch a vzdelávanie. Tiež sa preukázalo, že
väčšina krajín nemala v čase analýzy v roku 2019
v platnosti žiadnu národnú cyklostratégiu.

Jednou z hlavných úloh projektu Cyclurban
v partnerských krajinách bolo posilnenie politík na
národnej úrovni na podporu propagácie bicyklovania.
Aj keď je propagovanie cyklodopravy predovšetkým
záležitosťou na miestnej úrovni, na úrovni národnej
zohráva kľúčovú úlohu pri zosúladení politík
a finančného rámca, ktorý usmerňuje plánovanie
a investície súvisiace s cyklodopravou.
Aby mohli partneri projektu Cyclurban zhodnotiť
slabé miesta v nariadeniach a finančnom rámci,
uskutočnili rozhovory so zainteresovanými stranami
a vypracovali analýzu politík pre každú zúčastnenú
krajinu. Na základe vyhodnoteného status quo a spolu
so skúsenými odborníkmi bol zostavený zoznam
odporúčaní na národnej úrovni (ONÚ) pre Estónsko,
Lotyšsko, Slovensko, Poľsko, Grécko a Chorvátsko
s cieľom rozvíjať cyklodopravu na regionálnej aj
národnej úrovni. Slovensko sa k projektu pripojilo
v neskoršej fáze, a preto sa nezúčastnilo analýzy politík,
ktorá prebehla na začiatku projektu.
Všetky opatrenia na národnej úrovni boli prediskutované
počas národných seminárov a stretnutí s príslušnými
zainteresovanými stranami v každej krajine. Aby boli
naozaj použité v zákonodarných procesoch, príslušný
úrad na národnej či regionálnej úrovni vo všetkých
partnerských mestách vydal potvrdzujúci dokument,
ktorý ustanovuje, že im tieto odporúčania boli
odovzdané a budú sa v budúcnosti zohľadňovať pri
vytváraní politík.

ROZHOVORY SO ZAINTERESOVANÝMI
STRANAMI

ANALÝZA POLITÍK
V každej z partnerských krajín bola vykonaná analýza
politík s cieľom zistiť, ktoré konkrétne dokumenty
na národnej úrovni majú vplyv na propagovanie
cyklodopravy alebo zahŕňajú ciele či iniciatívy súvisiace

TPartneri projektu Cyclurban v Estónsku, Lotyšsku,
Chorvátsku, Grécku a na Slovensku uskutočnili
rozhovory so zainteresovanými stranami na národnej
úrovni. Hlavné závery týchto rozhovorov sú --->
14

Absencia ukazovateľov
na meranie efektívnost
i investícií
(vrátane fondov EÚ koord
inovaných na národnej
úrovni).

Spoločná zhoda na tom, že cyklodoprava zohráva veľmi
malú úlohu v mestskej mobilite na okresnej úrovni a že
existuje obrovský potenciál na jej výrazné posilnenie.

Dôležitosť finančných pro
striedkov z EÚ fondov a
ich
vplyv sa rôznia (veľmi dô
ležité v Estónsku, Lotyšs
ku a na
Slovensku, nedôležité v
Chorvátsku a nemajúce
vplyv
v Grécku).

é na zlepšenie
Neexistujúce národné aktivity zameran
né
urče pre mestské
znalostí a zručností v cyklodoprave
potreba na ich
samosprávy – berie sa však do úvahy
zlepšenie.

Medzi samosprávami exi
stujú rozdiely v žiadosti
ach
o finančné prostriedky
z fondov (v Chorvátsku
a
Gr
écku
nie sú mestá aktívne v ob
lasti žiadania o fondy
s cyklodopravnými a cyk
listickými zložkami).

Spoločným problémom pre krajiny
je nedostatok základnej cyklistickej
infraštruktúry.

Absencia cyklodopravný
ch komisií
(okrem Slovenska a Chorv
átska).
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ODPORÚČANIA
NA NÁRODNEJ ÚROVNI

zavedenie koherentného vyhodnocovania politík, ako
aj dôležitosť presadzovania zákonov o kvalite ovzdušia
a bezpečnosti na cestách, a na administratívnej úrovni
návrh zmeny v rozdelení úloh a v rozpočte.

Slovensko, Lotyšsko, Estónsko, Grécko a Chorvátsko si
vypracovali odporúčania na národnej úrovni a Poľsko
vypracovalo niektoré odporúčania aj pre mestskú
samosprávu vo Varšave. Tím z každej krajiny navrhol 5 až
11 odporúčaní, ktoré boli predložené zainteresovaným
stranám na národných seminároch a ktoré príslušné
úrady na národnej úrovni prijali. Všetky zúčastnené
krajiny zamerali tieto opatrenia na šesť hlavných
oblastí:

1.

2.

Zvyšovanie kapacít

Partneri v Poľsku, Estónsku, Lotyšsku, Grécku a na
Slovensku vypracovali odporúčania na zvyšovanie
kapacít. Navrhlo sa zvýšiť cyklodopravné kapacity
v samosprávach a podporiť cyklostratégie v mestách
odbornými znalosťami a zafinancovaním, ako aj
ustanovenie certifikovaných školiteľov a systematické
zbieranie údajov o cyklodoprave na úrovni mestských
samospráv. Medzi odporúčaniami boli aj eliminácia
konfliktov medzi chodcami a cyklistami a lepšie
zapojenie verejnosti.

Legislatíva

Všetkých šesť krajín prijalo odporúčania k právnym
predpisom (celkom 25 legislatívnych odporúčaní).
Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko a Grécko vypracovali
odporúčania na zavedenie alebo aktualizáciu noriem
alebo plánov rozvoja zohľadňujúcich cyklodopravu.
Slovensko, Lotyšsko a Chorvátsko navrhli osobitné
bezpečnostné opatrenia, ako napríklad ulice
pre cyklistov, vzdialenosť 1,5 metra pre vozidlá
predbiehajúce cyklistov a zóny s maximálnou povolenou
rýchlosťou 30 km/h.
Do oblasti infraštruktúry, najmä v Grécku a Lotyšsku,
boli tiež zaradené odporúčania na bezpečnosť
a znižovanie premávky. Estónsko a Poľsko k otázkam
infraštruktúry pristúpili viac všeobecne: Súdržnosť
v budovaní novej infraštruktúry alebo jej modernizácii
a zlepšovanie podmienok v cyklodoprave ako cieľ pre
všetky projekty v oblasti infraštruktúry. Legislatívne
odporúčania sa tiež týkali priorizovania cyklodopravy
rôznymi spôsobmi, napríklad povolením vjazdu
v protismere pre cyklistov v jednosmerných uliciach
v obytných zónach, zavedením povinnosti ohľadom
parkovania bicyklov pre spoločnosti a takisto ich
motivácie k zabezpečovaniu udržateľných spôsobov
prepravy pre zamestnancov. Niektoré z odporúčaní pre
Estónsko a Poľsko zaujali širší politický prístup, napríklad

3.

Infraštruktúra

Estónsko, Slovensko a Poľsko sa venovali problémom
s infraštruktúrou prostredníctvom zavedenia povinností
v legislatívnom rámci. Lotyšsko a Grécko vypracovali
konkrétne odporúčania týkajúce sa infraštruktúry. Ako
príklad slúžia kruhové objazdy s prioritou pre cyklistov,
zrušenie obrubníkov na cyklistických trasách, ponuka
ďalšieho riešenia štvorpruhovej križovatky pomocou
cyklistickej infraštruktúry, úprava zábradlia na mostoch
a nadjazdoch, či povinná vzdialenosť pre vozidlá
predbiehajúce cyklistov.

4.

Zmeny na úrovni inštitúcií a organizácií

Chorvátsko
vypracovalo
odporúčania
o
inštitucionálnych
zmenách,
ako
napríklad
zriadenie národného pracovného orgánu pre
mestskú
cyklistiku/nemotorovú
dopravu/trvalo
udržateľnú dopravu a vypracovanie účinných
regionálnych master plánov na národnej úrovni.
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5.

Financovanie

školských kampaní a Poľsko navrhlo vzdelávať deti
o používaní cestného priestoru ako spoločného
zdieľaného priestoru.
Hoci majú ONÚ v každej krajine iné zameranie, majú
zároveň veľa spoločného. Určité kľúčové opatrenia
môžu zlepšiť cyklodopravnú situáciu v každej zo
zúčastnených krajín, a to napríklad výsledkami ako
redukcia objemu automobilovej dopravy, vytvorenie
väčšieho počtu zón s maximálnou povolenou rýchlosťou
30 km/h, zdokonalenie systému financovania
cyklistickej
infraštruktúry,
edukácia
cyklistov,
vodičov motorových vozidiel a mnohé ďalšie. Všetky
krajiny sa líšia z hľadiska štruktúry miest, stanovenia
prioritných opatrení alebo spôsobu riešenia konfliktov
medzi zainteresovanými stranami. Ak chcete získať
podrobnejší obraz o diskusiách, ktoré prebehli v každej
krajine a ONÚ špecifických pre danú krajinu, ktoré boli
vypracované v rámci projektu Cyclurban, pozrite si
kapitoly so správou z každej krajiny v tejto publikácii.

EEstónsko vypracovalo jedno odporúčanie na
vytvorenie národného programu financovania rozvoja
hlavných cyklodopravných sietí v mestách a Chorvátsko
v oblasti verejného obstarávania systémov zdieľaných
bicyklov a verejnej cyklistickej infraštruktúry.

6.

Vzdelávanie/zvyšovanie povedomia

Tejto najdôležitejšej oblasti sa venovali štyri krajiny.
Slovensko vypracovalo dve odporúčania týkajúce sa
odbornej prípravy vodičov verejnej dopravy zameranej
na potrebách zraniteľnejších účastníkov cestnej
premávky a tiež začlenenie predmetu cyklodopravy
do programovej štruktúry verejnej televízie. Estónsko
vypracovalo jedno odporúčanie na vytvorenie
národného komunikačného programu na podporu
cyklodopravy a zavedenie dodatočných pravidiel pre
autoškoly. Grécko vypracovalo jedno odporúčanie na
šírenie udržateľnejšej cyklistickej kultúry pomocou
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PRIESKUM VÝBERU CYKLOTRÁS

informácií od jednotlivých respondentov (Bliemer,
Rose 2006). Každému respondentovi sa ukázalo osem
situácií výberu cyklotrasy. Príklad takej situácie je
zobrazený na Obrázku č. 1.

K umožneniu
primeraných
cyklostratégií
v
samosprávach
sú
rozhodujúce
vedomosti
o požiadavkách cyklistov na infraštruktúru a prostredie
cyklotrás. V tejto súvislosti konzorcium projektu
Cyclurban uskutočnilo štúdiu o preferenciách cyklotrás
pod vedením nášho partnera Nemeckého centra pre
letectvo (DLR Institute of Transport Research). Boli
použité údaje získané od cyklistov ako účastníkov
cestnej premávky. Na základe výsledkov sme schopní
poskytnúť odporúčania pre rozvoj národných
cyklostratégií.
Individuálne správanie pri výbere cyklotrasy je
ovplyvnené niekoľkými parametrami prostredia
cyklotrasy.
Zároveň
sa
preferencie
určitých
charakteristík cyklotrás medzi jednotlivcami výrazne
odlišujú, pokiaľ ide o sociálno-demografické údaje
alebo typ používaných bicyklov. Preto sme vyvinuli
metódu prieskumu, ktorá umožňuje rozlišovať medzi
rôznymi faktormi. Online prieskum bol navrhnutý ako
experiment voľného výberu z možností. Touto metódou
boli zostavené jednotlivé charakteristiky cyklotrás na
doplnenie alternatív cyklotrás. Na rozdiel od klasického
dopytovania sa na jednotlivé prvky respondenti
hodnotili celkové alternatívy cyklotrás, ktoré zahŕňali
súhrn týchto charakteristík. Tým boli rozlíšené trvania
presunov, ako aj šesť vlastností jazdnej dráhy a jej
okolia, pričom každá z nich mala dve až päť možných
špecifikácií. (Tabuľka č. 1).

Tabuľka č.1: vlastnosti a špecifikácie použité v experimente
(zvýraznené hrubým: referenčná situácia)

Metódy voľného výberu z možností boli použité na
odhad úžitkových funkcií na základe súhrnu jednotlivých
odpovedí (Bielaire, 2003). Vypočítali sme tak mieru, do
akej jednotlivé charakteristiky ovplyvnili rozhodovanie
o trase. Zmiešané logitové modely berú do úvahy, že
osem rozhodnutí každého respondenta má spojitosti, ale
medzi samotnými respondentmi existuje rôznorodosť
(McFadden, Train 2000). Metóda umožňuje kvantifikáciu
užitočnosti alternatívy oproti zadefinovanej referencii.
Ako referenčná situácia bola zvolená hlavná ulica
bez cyklistickej infraštruktúry a stromov popri
ceste s maximálnou povolenou rýchlosťou 50 km/h
a zaparkovanými autami pri krajnici, takže akákoľvek

Z rôznych možných kombinácií sa vytvorilo a graficky
znázornilo 24 situácií výberu cyklotrasy, z ktorých
každá mala tri rôzne alternatívy. Tieto boli vyvinuté
na základe odpovedí predbežného testu pomocou
špeciálneho softvérového balíka (ChoiceMetrics 2012).
Tieto situácie boli matematicky optimalizované, aby
sa zabránilo prekrývaniu jednotlivých charakteristík
a aby bolo zaistené získanie maximálneho množstva
18

V jeden májový deň s dobrými poveternostnými podmienkami by ste radi navštívili kamaráta či kamarátku. Pre túto
cestu existuje niekoľko alternatívnych trás. Ktorú trasu si vyberiete?

Obrázok č. 1: príklad situácie výberu cyklotrasy
zmena v charakteristikách trasy predstavovala zlepšenie
cyklodopravy.
V nasledujúcom kroku sme vypočítali hodnotu, ktorá
kvantifikuje vnímanú atraktivitu trasy spracovaním doby
trvania presunu. Berie sa pritom do úvahy individuálna
citlivosť na čas a individuálne vyhodnotenie patričných
charakteristík danej cesty. Výsledná hodnota môže byť
interpretovaná ako experimentálna ochota dlhšieho
presunu, ktorá súvisí s charakteristikami cesty. Okrem
času presunu boli všetky charakteristiky znázornené
graficky, čo môže viesť k rozdielnemu stanovisku
k tomuto prvku.
Partneri na národnej úrovni distribuovali tento prieskum
najmä prostredníctvom sociálnych médií. Prieskumná
vzorka je preto samovýberová a nie je reprezentatívna.
Celkovo sme zahrnuli 2 326 kompletne vyplnených

dotazníkov zo siedmich krajín (6 implementačných krajín
a Nemecka). Keďže každý účastník dostal osem situácií
na výber trasy, výsledkom bolo 18 608 pozorovaní.

Výsledky
Výsledky
ukázali,
že
vyhradená
cyklistická
infraštruktúra pozdĺž hlavných ulíc je pre účastníkov
cestnej premávky veľmi prospešná (pozri obrázok č.
2). Podľa tohto experimentu boli účastníci ochotní
investovať v priemere medzi 9,6 (vyznačený cyklopruh)
až 16,7 (pätníkmi oddelený cyklopruh) cestovných
minút viac v porovnaní s referenčnou infraštruktúrou.
Na vedľajších cestách boli cyklistické ulice, ktoré dávajú
prednosť cyklistom, vnímané oveľa prospešnejšie
ako obytné zóny, pre ktoré je charakteristická nízka
maximálna povolená rýchlosť. V obidvoch zónach bola
19

užitočnosť nižšej povolenej rýchlosti (30 km/h), žiadnych
zaparkovaných áut a stromov popri ceste nízka. Hladký
povrch bol hodný predĺženia času presunu v priemere
o 10,3 minúty.
Údaje navyše ukazujú niekoľko podstatných trendov
pri rozlišovaní medzi podskupinami. V skúmaných
oblastiach jednotlivých krajín je fyzické oddelenie od
motorovej dopravy a jej nižšia rýchlosť dôležitejšia pre
ženy a cyklistov, ktorí sú na cestách s deťmi, ako pre
mužov cyklistov. Okrem toho starší účastníci oceňujú
lepšie prostredie trasy viac ako tí mladí. Pre cyklistov,
ktorí bicyklujú často, sú horšie podmienky menej
nepríjemné ako pre účastníkov, ktorí používajú bicykel
zriedka.

a cyklistov s deťmi. Preto možno dospieť k záveru, že
dobrá cyklistická infraštruktúra má potenciál prilákať
ľudí, aby viac jazdili na bicykli a podporovala najmä
zraniteľné skupiny.
Typ infraštruktúry
Oddelené cyklopruhy sú umiestnené na úrovni ulice.
Od motorových vozidiel sú oddelené pätníkmi.
Obytná zóna: maximálna rýchlosť je rýchlosť chôdze.
Chodci a hrajúce sa deti môžu používať cestu v plnej
šírke. Chodci nesmú byť ohrození ani obmedzovaní
v pohybe. V prípade potreby musia vozidlá čakať. Chodci
sa musia vyhýbať zbytočnému prekážaniu premávke
vozidiel.
Cyklistické ulice dávajú prednosť cyklistom. Vstup
motorovým vozidlom pre obyvateľov je povolený
s rýchlosťou do 30 km/h. Cyklisti nesmú byť ohrození
ani obmedzovaní v pohybe. V prípade potreby musia
vozidlá ešte viac spomaliť. Bicyklovanie vedľa seba je
povolené.

Zhrnutie
Keď to zhrnieme, výsledky ukazujú, že prostredie trasy
má pre cyklistov veľký význam. Kvalitná infraštruktúra
je tým pádom ešte rozhodujúcejšia pre ľudí, ktorí
používajú bicykel zriedka, ako aj pre starších cyklistov

Graf č. 2: Ochota cestovať dlhšie
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VITAJTE V MESTE TARTU!

Spoznajte Tartu

Tartu je druhé najväčšie mesto v Estónsku a aktívne
sa snaží zlepšiť používanie bicykla ako dopravného
prostriedku.
Mestská
samospráva
vyvinula
cyklostratégiu a v roku 2019 bol zavedený úspešný
systém zdieľania bicyklov. Vďaka tomu je Tartu jedným
z najprogresívnejších estónskych miest z hľadiska
využívania bicyklov. Podiel cyklodopravy sa však
nezvýšil tak ako podiel osobnej automobilovej dopravy.
Tartu je veľmi kompaktné mesto. Žije tu približne
100 000 obyvateľov na 38,97 km². Priemer mesta je
približne 7 km, a preto vzdialenosti v rámci mesta
obvykle nepresahujú 5 km. Tartu je taktiež univerzitné
mesto s jednou z najstarších univerzít v severnej Európe
a niekoľkými ďalšími univerzitami a vysokoškolskými
zariadeniami. V Tartu žije a študuje takmer 17 000
univerzitných študentov. 25 % obyvateľov mesta je
vo veku od 15 do 29 rokov. Tým teda Tartu ponúka
veľmi dobré predpoklady na to, aby sa stalo úspešným
cyklomestom.
Aj keď rôzni výskumníci uskutočnili už niekoľko
štúdií, ktoré skúmajú možnosti cyklodopravy v Tartu,
tieto informácie neboli začlenené do žiadneho
integrovaného konceptu. Preto sa politici, rozhodujúce
orgány a zúčastnené strany rozhodli vytvoriť
cyklostratégiu v rámci projektu Cyclurban s cieľom
podporiť cyklodopravu v meste a okolitých oblastiach.

Krajina

Estónsko

Populácia

97 000

Hustota populácie

2 400 / km²

Rozloha

39 km²

Druhy dopravy na
základe odhadov

46% individuálna
automobilová doprava
21,5% verejná doprava
21,5% pešia doprava
8% cyklodoprava,
3% iné (napr. motocyk.)

BYPAD-skóre

2,5 = oddelený prístup

Cestné komunikácie

400 km mestských ciest;
20 km diaľnic

Cyklotrasy v km

114 km

Ročný rozpočet na
cykloinfraštruktúru

cca. 2 000 000 Eur

S cieľom dozvedieť sa viac o možnostiach zvýšenia
používania bicyklov v Tartu a vyvinúť v meste chýbajúcu
cyklostratégiu padlo rozhodnutie analyzovať stratégie
cyklistickej premávky ôsmich európskych miest. Všetky
tieto mestá zdieľajú s Tartu viac atribútov, keďže
sú taktiež študentskými mestami a nachádzajú sa
v severnej Európe, takže majú podobné podnebie.

Ako by vyzeralo mesto vašich snov?
V mojom meste snov by boli všetky ulice pre chodcov,
a boli by priestorom priateľského zdieľania s cyklistami.

VÝVOJ CYKLOSTRATÉGIE V TARTU
Prvýkrát v histórii bola vyvinutá cyklostratégia pre
mesto Tartu vďaka projektu Cyclurban. Je to významný
fakt, pretože takáto komplexne zameraná pozornosť
sa doteraz nepripisovala žiadnemu inému spôsobu
dopravy v meste.
Vývoj cyklostratégie v Tartu je založený na príklade
ôsmich európskych miest s plne rozvinutými stratégiami
cyklodopravy. Vzorka zahŕňa mestá Tallinn, Oulu,

Raimond Tamm,
zástupca primátora,
Magistrát mesta Tartu
23

Tampere, Uppsala, Groningen, Odense, Amsterdam
a Kodaň. Rovnako ako Tartu, aj Odense a Groningen
sú univerzitné mestá. Tampere, Uppsala a Oulu boli
vybrané, pretože sa nachádzajú na severe a ich klíma
je podobná alebo dokonca ešte chladnejšia ako v Tartu.
Aj tieto mestá majú univerzity ako Tartu. Zvolený
prístup umožňuje získať dobrý prehľad o tom, ako sa
riadi strategický rozvoj v rôznych mestách tak, aby bola
zabezpečená celoročne funkčná cyklodoprava. Tallinn
bol zaradený do vzorky preto, lebo je to jediné mesto
v Estónsku, ktoré už má zavedenú cyklostratégiu.
Kodaň a Amsterdam sú vynikajúcimi cyklomestami,
ktoré inšpirujú ďalšie mestá svojimi osvedčenými

vytvorí nová pozícia cyklokoordinátora. V súčasnosti
je cyklodoprava roztrúsená po viacerých oddeleniach.
Príchod koordinátora posunie mesto do novej éry
cyklodopravy. Obzvlášť nás teší, že aktivity mesta Tartu
v oblasti cyklistiky pritiahli pozornosť na národnej
úrovni a v súvislosti s novým národným plánom dopravy
a mobility sa nám podarilo predložiť návrhy, ktoré majú
dlhodobý charakter a pomáhajú oživovať cyklodopravu.
Aké prvé kroky sa teraz musia podniknúť vo
vašom meste, aby sa vaša vízia mobility uskutočnila?
Medzi štátom, regiónom a mestom by mala existovať
spoločná vízia.

Mari Jüssi,
koordinátorka Tallinn SUMP, expertka
na mobilitu – Správa ciest Estónska

AKÁ DOBRÁ JE CYKLISTICKÁ
STRATÉGIA MESTA A AKO PRESNE SA
DÁ VYLEPŠIŤ?
postupmi.
Vypracovaná stratégia je veľmi ambiciózna a má jasnú
víziu:
Vízia pre cyklodopravu do roku 2040:
• Bicykel je celoročne uprednostňovaným spôsobom
dopravy a chôdza je preferovaným spôsobom
presúvania – obyvatelia mesta Tartu cestujú denne
prevažne na bicykli alebo pešo.
• Stratégia má za cieľ dosiahnuť taký výsledok, aby sa
do roku 2040 podiel cyklistiky ako druhu dopravy
zvýšil na 26 % a podiel individuálnej automobilovej
dopravy klesol na 13 %.
Prijatím cyklostratégie sa na magistráte mesta Tartu
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Na základe Bicycle Policy Audit (BYPAD)
Od septembra 2018 do mája 2019 vykonali partneri
projektu Cyclurban druhý audit BYPAD pre mesto Tartu.
Prvý BYPAD bol vykonaný v roku 2006 a odvtedy sa
mestu v niektorých oblastiach podarilo rozvinúť svoj
aktívny prístup k cyklodoprave a zdvojnásobilo podiel
cyklistiky (2009: 4,5 %, 2018: 8–9 %). Výsledkom toho
bolo, že skóre BYPAD sa výrazne zlepšilo (zo 44,1 % na
62,2 % alebo z úrovne 1 na úroveň 2,5 zo 4). Malo by sa
však zdôrazniť, že tento audit sa uskutočnil v čase, keď
sa cyklostratégia v Tartu stále len pripravovala, no tento
dokument je nevyhnutnou súčasťou na dosiahnutie
úrovne 3, čo je systémovo orientovaná cyklistická
politika.
Potreby cyklistov sa pred a počas rozhodovacích

Cyklostratégia v Tartu pomôže pri riešení týchto
problémov hneď po jej zavedení.
Na zvýšenie motivácie občanov Tartu, aby viac využívali
bicykle, navrhuje BYPAD rozšíriť povedomie o výhodách
ich používania. Informačné kampane môžu v spolupráci
so vzdelávacími inštitúciami, ako aj so spoločnosťami
a ich zamestnancami a médiami prispieť k posilneniu
cyklodopravy v Tartu. Dohodou medzi základnými
školami a mestom, načrtnutou v novej cyklostratégii,
sa zabezpečí, že ulice v školských oblastiach budú po
vypracovaní plánu školskej mobility veľmi prívetivo
pôsobiť na pritiahnutie cyklistov.

Čo považujete za najväčší problém vo vašom meste
z hľadiska rozvoja cyklodopravy?
Neochota magistrátu zaviazať sa k opatreniam, ktoré
uprednostňujú cyklodopravu a pešiu dopravu na úkor
pohodlia používateľov automobilov. Aj keď každý vie, že
väčší priestor pre chodcov a cyklistov a lepšia verejná
doprava nevyhnutne znamenajú menší priestor pre autá
a menšie pohodlie pre používateľov automobilov, je pre
politikov ťažké pripustiť to, a toto je kameňom úrazu
pre prijatie zmeny. Má to veľa spoločného s vnímaním
automobilu ako symbolu spoločenského statusu, najmä
u starších generácií, a s vnímaním bicykla a autobusu
ako nutného výberu chudobných. Promptnosť zmien
bude bezpochyby spojená s tým, ako rýchlo sa tieto
vnímania zmenia v spoločnosti ako celku. Tí, ktorí
rozhodujú, však musia pochopiť, že aj oni môžu zohrávať
dôležitú úlohu pri zmene týchto vnímaní.

Ilmar Part
cyklonadšenec žijúci
v Tartu
procesov v Tartu, bohužiaľ, stále často nezohľadňujú.
Často sa stáva, že používatelia bicyklov bývajú do veci
zapojení príliš neskoro, buď keď už neostáva čas alebo
potrebné rozhodnutia už boli prijaté. Aby sa počas
vytvárania takýchto procesov presne zohľadnili potreby
cyklistov, magistrát mesta bude vykonávať prieskum
spokojnosti cyklistov s cyklistickou infraštruktúrou.
Tento prieskum zahŕňa zavedenie účasti verejnosti
na ročnom vyhodnotení cyklostratégie, ako aj ročný
prieskum spokojnosti s cyklodopravou.
Aj keď sa niekoľko sektorových dokumentov z Tartu venuje
otázkam cyklistiky, rozvoj cyklistickej infraštruktúry je
stagnujúci. Výstavba cykloinfraštruktúry sa uskutočňuje
skôr náhodne a v porovnaní s výstavbou infraštruktúry
pre iné dopravné prostriedky má sotva prioritu.

Počas posledného roka sa mestu Tartu podarilo
systematicky upokojiť premávku zvýšením počtu
oblastí s rýchlostným limitom 30 km/h. Toto opatrenie
zvyšuje bezpečnosť cyklodopravy, a preto sa bude ďalej
používať. Projektantom sa navyše sprístupní databáza,
ktorá kombinuje informácie o cyklistických nehodách
s informáciami o infraštruktúre. Použitie takýchto údajov
môže zabrániť opakovaniu chýb v plánovaní, ktoré vedú
k nehodám.
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Čo považujete za najväčší problém vo vašom
meste z hľadiska rozvoja cyklodopravy?
Cyklistika mi poskytuje vysokú kvalitu života: ľahký
spôsob ako sa dostať z miesta na miesto bez straty času
v premávke – a možnosť porozprávať sa s mojimi deťmi
počas jazdy rodinným kargobicyklom. Pre tých, ktorí
neprepravujú svoje deti na dennej báze, odporúčam
zvážiť vplyv na zdravie v porovnaní s časom (10 – 30
minút fyzickej aktivity denne je pre človeka prospešných),
ako aj čas, ktorý môže človek stráviť mimo obrazovky.
Významný je tiež účinok, ktorý jednotlivec môže mať na
zlepšenie zdravia planéty a svojho bezprostredného okolia
neznečisťovaním a nárokovaním si verejného priestoru,
ktorý patrí nám všetkým.
Dôležité je však toto: väčšina ľudí si nemôže dovoliť túto
voľbu, ani keby chceli. Tallinn núti ľudí k používaniu áut
tým, že vytvára mesto pre používateľov automobilov. Ak
nemáte to šťastie, že svoju prácu, obchod s potravinami,
škôlku či školu máte vo vzdialenosti do 15 minút,
potom robíte to, čo väčšina ľudí. Niekoľkokrát za týmito
miestami šoférujete mestom, pretože Tallinn nebuduje
dostatok predškolských zariadení a nerozmiestňuje ich
rovnomerne po celom meste.

VYPRACOVANIE ODPORÚČANÍ NA
NÁRODNEJ ÚROVNI PRE ESTÓNSKO
Navrhované odporúčania na národnej úrovni (ONÚ)
sú opatrenia, ktoré majú za cieľ podporiť ďalší rast
cyklodopravy pri relatívne nízkych nákladoch na
implementáciu. Tieto odporúčania predstavujú
opatrenia
s možnosťou ich okamžitého a strednodobého
zavedenia do praxe, ktoré sú zamerané na rôzne
zainteresované strany a ktoré zmierňujú identifikované
prekážky a zameriavajú sa na niekoľko prioritných
oblastí.

Pärtel-Peeter Pere
place branding expert, podnikateľ –
Future Place Leadership

ONÚ boli vyvinuté estónskymi partnermi projektu
spolu so zúčastnenými stranami, medzi ktorými sú
projektanti urbánneho rozvoja, architekti, obecní
experti, príslušníci polície, cyklisti, miestni politici
a ďalší. Všetky zainteresované strany boli vyzvané
k tomu, aby prediskutovali vhodné opatrenia, ktoré
povedú k fungujúcim a rozumným krokom pre úspešné
posilnenie cyklodopravy v Estónsku.

Tallinn

Tartu
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ODPORÚČANIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI PRE ESTÓNSKO
Por.č.

Odporúčanie

Popis status quo

Navrhované zmeny na národnej úrovni

1

Vypracovanie národného
plánu pre rozvoj pešej
dopravy a cyklodopravy

V súčasnosti v Estónsku neexistuje
žiadna cyklistická politika ani strategický
plán na podporu cyklodopravy.

Plán rozvoja by poskytoval široký rámec,
v rámci ktorého je možné určiť úlohu
a význam jednotlivých opatrení. Takisto
by sa ustanovila hierarchia a načasovanie
jednotlivých opatrení, čím by sa úradom
ponúkli konkrétne usmernenia na rôznych
administratívnych úrovniach.

2

Úprava stavebných
noriem pre mestské ulice
zlepšovaním ich súčastí, ktoré
sa týkajú pešej dopravy,
cyklodopravy a mikro mobility

V súčasnosti je snaha o zakomponovanie
trvalo udržateľnej mobility do
stavebných noriem neúplná. Normy sú
navrhované predovšetkým podľa potrieb
automobilovej premávky.

Stavebné normy by sa mali upraviť tak, aby
sa s pešími a cyklo cestami zaobchádzalo
samostatne a nie ako s „cestami s ľahkou
premávkou“ a aby základné charakteristiky
ulíc neboli definované iba z pohľadu
motorového vozidla.

3

Podpora a zlepšovanie
cyklopodmienok ako cieľ
všetkých projektov v oblasti
infraštruktúry

V súčasnosti projekty infraštruktúry
často vytvárajú neatraktívne podmienky
pre cyklodopravu, pretože zlepšovanie
podmienok pre cyklodopravu nie je
jedným z cieľov týchto infraštruktúrnych
projektov.

Tým, že sa v procese plánovania každého
projektu infraštruktúry bude vyžadovať,
aby sa zohľadnili a prioritne stanovili
podmienky pre cyklodopravu, by toto
opatrenie malo zabezpečiť, že nové
projekty v oblasti infraštruktúry nebudú
vytvárať neatraktívne podmienky pre
cyklodopravu.

4

Požiadavka na regionálne
autobusové linky, aby
boli schopné prepravovať
najmenej 4 bicykle na jeden
autobus

V súčasnosti nie je možné prepravovať
bicykle na regionálnych autobusoch,
čo sťažuje kombináciu autobusovej
a cyklistickej dopravy pre výlety
využívajúce udržateľné spôsoby dopravy.

Týmto opatrením by sa od regionálnych
autobusových dopravcov vyžadovalo,
aby poskytovali ľuďom možnosť prepravy
bicyklov v autobuse. Výnimku by mali
veľmi rušné linky, v ktorých by sa mali
uprednostňovať možnosti Bike & Ride.

5

Rozvoj finančných stimulov na Zamestnávatelia v súčasnosti nemôžu
podporu cyklodopravy
vyplácať kompenzáciu oslobodenú od
dane zamestnancom, ktorí používajú
svoje súkromné bicykle, a neexistujú
žiadne dotácie na nákup bicyklov na
špeciálne účely, ako sú elektrické
nákladné bicykle, zatiaľ čo v prípade
elektrických automobilov existujú
opatrenia.

Týmto opatrením by sa zlegalizovala
výplata daňovej kompenzácie za
používanie súkromného bicykla, podobná
kompenzácii za používanie automobilu,
a vyvíjali by sa dotácie na nákup
elektrických nákladných bicyklov, podobné
už existujúcim opatreniam pre elektrické
automobily.

6

Podpora cyklostratégií miest
(finančnými prostriedkami
a radami)

Toto opatrenie by ponúklo know-how
a financovanie rozvoja cyklostratégií
miest.
Tieto stratégie sú nevyhnutným rozšírením
národného plánu rozvoja cyklodopravy.

Vláda v súčasnosti nepodporuje
cyklostratégie miest.
Avšak, takéto stratégie sa v tých
najväčších mestách rozvíjajú bez vládnej
podpory.
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Por.č.

Odporúčanie

Popis status quo

Navrhované zmeny na národnej úrovni

7

Zvýšenie kapacít príslušných
odborníkov na pešiu dopravu
a cyklodopravu v miestnych
samosprávach, vrátane
plánovania a rozhodovania

Strategická mobilita a územné
plánovanie na miestnej úrovni
majú výrazný vplyv na podmienky
cyklodopravy v samospráve. Odborníci
z miestnych samospráv však majú rôzne
znalosti. Chýbajúce alebo zastarané
znalosti o cyklodoprave, vrátane
plánovania, môžu brániť propagácii
cyklodopravy na miestnej úrovni.

Týmto opatrením by sa zabezpečili
národné vzdelávacie programy a podporné
štruktúry na zvýšenie kapacít miestnych
expertov samosprávy v oblasti pešej
dopravy a cyklodopravy, vrátane
plánovania a rozhodovania.

8

Rozvoj národného
komunikačného programu na
propagáciu cyklodopravy

Neexistuje žiadny komunikačný plán na
propagáciu cyklodopravy.
Komunikácia zameraná na používanie
bicyklov bola spájaná najmä
s bezpečnosťou cestnej premávky,
a preto často odrádzala komunikovanými
správami.

Týmto opatrením by sa ustanovili
usmernenia pre miestne samosprávy
o komunikácii na propagáciu cyklodopravy.

9

Zlepšovanie zručností
a schopností vodičov
a cyklistov

Aktuálna schopnosť vodičov v braní
ohľadu na cyklistov je zlá, a to z prevažnej
časti kvôli nevedomosti o potrebách
a správaní cyklistov.
Cyklistom často chýbajú základné
znalosti a zručnosti na bezpečné
zapojenie sa do premávky.

Od autoškôl by sa vyžadovalo, aby do
učiva začlenili modul vysvetľujúci dopravu
z hľadiska cyklistov a učili vodičov
správaniu nutnému pre bezpečnosť
cyklistov.
Praktická časť cyklokurzov by sa výrazne
rozšírila zahrnutím reálnej skúsenosti
z bicyklovania po uliciach.

10

Zriadenie národného
programu financovania
rozvoja hlavných cyklosietí
v mestách

V súčasnosti je cyklistická infraštruktúra
vo väčšine estónskych miest
nedostatočne rozvinutá. Existujú
problémy s kvantitou, ako aj kvalitou
infraštruktúry.

Týmto opatrením by sa zabezpečilo
financovanie budovania novej cyklistickej
infraštruktúry v mestách. Zlepšila by sa
tým kvantita, ako aj kvalita cyklistickej
infraštruktúry v estónskych mestách.
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AHOJ RIGA!

Spoznajte mesto Riga

Riga je hlavné a najväčšie mesto Lotyšska. Mesto má
populáciu približne 630 000 obyvateľov a rozlohu 324
km2. Hoci je dopravná politika stále veľmi orientovaná
na automobilovú dopravu a existujúca cyklistická
infraštruktúra nie je uspokojivá, počet cyklistov na
cestách sa v posledných rokoch zvýšil. Počet osobných
automobilov neustále rastie a dopravné preťaženie
a problémy s priestorom ohrozujú mesto a jeho
obyvateľov. Aby sme týmto problémom mohli čeliť, je
potrebné, aby politici a projektanti podporovali aktívnu
mobilitu a postavili kvalitu života a ochranu klímy do
stredobodu budúceho mestského plánovania.
V Lotyšsku je plánovanie miest a dopravy tradične
veľmi orientované na autá. V dôsledku rastúceho
blahobytu si mnoho ľudí kúpilo nové autá, a preto sa
cestná premávka v Rige v posledných desaťročiach
stala dosť drastickou. Obyvatelia Rigy pomerne dlho
cestujú do práce, väčšinou preto, že vzdialenosť
medzi ich domovom a pracoviskom je relatívne veľká.
Rozširovanie mesta má za následok každoročný nárast
počtu ľudí z okrajových štvrtí dochádzajúcich za prácou
do Rigy.
Aj keď v poslednej dobe podiel cyklodopravy stúpol,
je jasné, že prevaha osobnej automobilovej dopravy

Krajina

Lotyšsko

Populácia

632 614

Hustota populácie

1 952 / km²

Rozloha

324 km²

Odhadované podiely
dopravných módov

46,9 % individuálna
automobilová doprava;
15,2 % verejná
doprava;
33,4 % pešia doprava;
3,7 % cyklodoprava;
0,8 % iné módy

BYPAD-skóre

1,74 = oddelený prístup

Cestné komunikácie

1191 km mestských kom.
(2016)

Cykloinfraštruktúra

cca. 70 km

Ročný rozpočet na
cykloinfraštruktúru

cca. 250 000 Eur

sa nezníži, pokiaľ sa neprijmú závažné opatrenia na
podporu cyklodopravy, pešej a verejnej dopravy.
Cieľ projektu Cyclurban sa sústredil presne na to:
definovať aktivity, ktoré pomôžu cyklodoprave stať sa
populárnym a široko rešpektovaným druhom dopravy
v Rige.
Na dosiahnutie tohto cieľa zorganizovali lotyšské
partnerské organizácie projektu Lotyšská únia
cyklistov a Baltské environmentálne fórum Lotyšsko
workshopy pri rôznych príležitostiach, vykonali audit
BYPAD s cieľom identifikovať nedostatky v miestnych
cyklodopravných
smerniciach
a
spolupracovali
s príslušnými zainteresovanými stranami na identifikácii
krátkodobých a strednodobých opatrení, ktoré dokážu
podporiť cyklodopravu s vynaložením relatívne malého
úsilia. Tieto opatrenia boli – rovnako ako vo všetkých

Ako by vyzeralo vaše vysnívané mesto z hľadiska
dopravy/mobility?
Mesto, v ktorom je doprava organizovaná ľudsky a ulice
sú prispôsobené pre tých najmenších a najslabších, aby
deti mohli bezpečne cestovať do školy, aby seniori neboli
izolovaní vo svojich bytoch, a aby sa po uliciach dalo ľahko
a bezpečne chodiť a bicyklovať.
Oto Ozols
architekt, odborník na urbánne
plánovanie, člen predstavenstva
Pilsētacilvēkiem
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partnerských krajinách – uvedené ako odporúčania
na národnej úrovni a boli distribuované subjektom
s rozhodovacou právomocou.

práva každodenných cyklistov na politickej úrovni a BEF
LV propaguje význam ochrany životného prostredia
a zmierňovania dopadov zhoršovania klímy. Preto pre
nich nebolo ťažké nájsť veľa zaujímavých partnerov do
diskusného panela.
Diskusného panelu sa zúčastnili Tālis Linkaits (minister
dopravy Lotyšska), Ēriks Eglītis (štátny tajomník
Ministerstva hospodárstva Lotyšska), Uģis Mitrevics
(starosta mesta Sigulda) a Viesturs Laurs (expert
na plánovanie dopravy). Rôzne pozadia každého
z diskutujúcich umožnili priblížiť sa k problému
z viacerých hľadísk. Dvesto účastníkov sa aktívne
zapojilo do diskusie, ktorá vzhľadom na komplexnú
diskusnú otázku nepriniesla len jednu jednoduchú
odpoveď. Okrem iného sa diskutovalo o úlohe
nákladných bicyklov v logistike a zásobovaní centra
mesta.
Na konci podujatia sa uskutočnilo hlasovanie
o „najlepšej“ otázke. Výherca tohto hlasovania dostal
praktický darček: termosku na vodu bez obsahu BPA
a nabíjateľné svetlá na bicykel.

SPOLUPRÁCA S FESTIVALOM „KONVERZÁCIE LAMPA 2019“ V CĒSIS
Obrovským úspechom projektu Cyclurban v Lotyšsku
bola spolupráca s festivalom Konverzácie LAMPA
2019 v Cēsis. Hoci tento populárny festival zahŕňa aj
hudobné predstavenia, zážitok zo živej hudby nebol
jediným dôvodom, prečo 19. a 20. júna 2019 navštívilo
festival LAMPA až 20 000 ľudí. Na rozdiel od bežných
festivalov je LAMPA platformou, ktorá ponúka diskusie
na rôzne politické témy.
Cieľom festivalu je „umožniť prekonanie apatie“
vytvorením „dvoch inšpiratívnych dní, počas ktorých
môže človek zbystriť svoju myseľ, rozšíriť svoje obzory
a spochybniť svoje domnienky“ (www.festivalslampa.
lv/en). Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu od
návštevníkov festivalu, partnerské organizácie projektu
Cyclurban Lotyšská únia cyklistov (LÚC) a Baltské
environmentálne fórum Lotyšsko (BEF LV) úspešne
prispeli k zážitku z festivalu LAMPA. LÚC a BEF LV
spoločne zorganizovali diskusiu s názvom „Ako môže
ekonomika profitovať z cyklodopravy?“. LÚC obhajuje

AKTIVITY POČAS EURÓPSKEHO
TÝŽDŇA MOBILITY
Počas Európskeho týždňa mobility 2019 boli používatelia
Facebooku požiadaní, aby zdieľali fotografie tých
najnebezpečnejších alebo najpríjemnejších miest na
bicyklovanie v Rige. Na tento príspevok na Facebooku
zareagovalo a poslalo fotografie 20 cyklistov. Štyria
z nich dostali fľašu na vodu bez BPA a nabíjateľné svetlá
na bicykel.
Okrem toho sa projekt Cyclurban zúčastnil aj podujatia
Bike2Work, ktoré bolo súčasťou Európskeho týždňa
mobility. Súťaž Bike2Work je zameraná na spoločnosti,
ktoré chcú povzbudiť svojich zamestnancov, aby
používali na dochádzanie do práce bicykle. Súťaže sa
zúčastnila miestna kampaň za udržateľnú dopravu
Gudraispilsētnieks a viacerí obchodníci s potrebami pre
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Aké prvé kroky sa teraz musia podniknúť vo
vašom meste, aby sa vaša vízia mobility uskutočnila?
Zníženie maximálnej povolenej rýchlosti nevyžaduje
žiadne investície, ale výrazne zvyšuje bezpečnosť cestnej
premávky. Mali by sme začať tým. Takáto zóna by si
vyžadovala infraštruktúru, ktorá jednoducho neumožňuje
rýchlejšiu jazdu.
Toms Alsbergs,
profesionálny cyklista, svetový šampión
Red Bull Mini Drome 2012
cyklistov, ktorí predávajú oblečenie a iné vybavenie.
Organizátori spoločne zabezpečili celý rad aktivít na
námestí neďaleko Pamätníka slobody v Rige.
Jednou z týchto aktivít bolo rozbehnutie prieskumu GIS
o cykloinfraštruktúre. Prieskum sa uskutočnil s cieľom
zhromaždiť informácie o cyklistickej infraštruktúre

v Rige. Na základe tohto prieskumu boli lokalizované
nebezpečné križovatky, ako aj miesta, ktoré nemajú
prepojenie či infraštruktúru pre cyklistov. Našli sa tiež
pozitívne príklady toho, ako by cykloinfraštruktúra
v Rige mala vyzerať.
Zistenia z prieskumu sú zosumarizované v mape typu
„heatmap“.

NÁRODNÉ PODUJATIE PRE ZAINTERESOVANÉ STRANY: VELO FORUMS
2020
V januári 2020 sa v spolupráci s Ministerstvom ochrany
životného prostredia a regionálneho rozvoja Lotyšskej
republiky konalo „Velo Forums 2020“. Toto podujatie
bolo najväčším stretnutím zainteresovaných strán na
národnej úrovni v oblasti cyklodopravy za posledné
roky.
Podujatie otvorili parlamentní tajomníci Ministerstva
ochrany životného prostredia a regionálneho rozvoja
Lotyšskej republiky a Ministerstva dopravy Lotyšskej
republiky. Zúčastnilo sa ho dohromady 130 účastníkov
z rôznych samospráv, vládnych a mimovládnych
inštitúcií. Medzi účastníkmi boli odborníci na mobilitu,
projektanti, cyklistickí aktivisti, študenti a odborníci na
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cestovný ruch. Viac ako 300 ľudí sledovalo video prenos
naživo cez internet.
Prvá časť podujatia pozostávala z prezentácie
výsledkov projektu Cyclurban, ako aj novinky
o mikromobilite a dopravných nariadeniach. Potom
nasledovala interaktívna diskusia. Počas tejto diskusie
prišli jej účastníci na riešenia rôznych problémov
týkajúcich sa cyklodopravy. Taktiež prediskutovali aj
to, aké krátkodobé opatrenia môžu samosprávy prijať
na podporu cyklodopravy. Výsledky tejto interaktívnej
skupinovej práce sú už zhrnuté a budú predložené
Ministerstvu dopravy Lotyšskej republiky. Zhrnutý
kontext by mal ministerstvu pomôcť dosiahnuť aktuálne
ciele Národného cyklistického plánu. Ďalej toto zhrnutie
slúži ako základ pre Národný plán mikromobility, ktorý
je ešte potrebné vypracovať a zameriava sa na úlohu
dopravných módov pre „prvú a poslednú míľu“.
Na nasledujúci deň po podujatí sa odborníci projektu
Liga Pakalna a Viesturs Silenieks, prezident Lotyšskej
únie cyklistov, zúčastnili ranného vysielania na
populárnom súkromnom televíznom kanáli 3Play.

AKÁ DOBRÁ JE CYKLISTICKÁ POLITIKA V RIGE A AKO SA DÁ VYLEPŠIŤ?
Na základe Bicycle Policy Audit (BYPAD)
I keď má Riga komplexnú cyklostratégiu, jasný
akčný program neexistuje. Pri audite BYPAD, ktorý
sa uskutočnil v Rige v rámci projektu Cyclurban, sa
zistilo, že súčasné plány rozvoja cykloinfraštruktúry
by mali byť viac prispôsobené potrebám cyklistov.
Cykloinfraštruktúra sa okrem toho zvyčajne plánuje
osobitne od projektov výstavby ulíc, a preto sa potreby
cyklistov pri plánovacích procesoch zriedka zohľadňujú.
Príležitostne a iba v rámci konkrétnych projektov sa
môžu cyklisti zapojiť do plánovania cykloinfraštruktúry.
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Vyhodnocovatelia auditu ďalej zdôraznili, že
prehodnotenie úlohy, ktorú môžu školy zohrávať
v oblasti cyklodopravného vzdelávania, by mohlo
pomôcť posilniť cyklodopravu v Rige. V rámci auditu
sa zistilo, že je potrebné zvýšiť bezpečnosť žiakov
jazdiacich do školy na bicykli. Viac vyučovacích hodín
o dopravných predpisoch a bezpečnosti na cestách by
mohlo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov, a tým
aj k zatraktívneniu bicykla ako dopravného prostriedku
pre školákov.
V posledných rokoch sú poskytované finančné granty
z fondov na rozvoj cyklodopravy, ale viditeľný rozvoj
cykloinfraštruktúry sa deje pomaly a iba po častiach.
Finančné fondy sa použili aj na činnosti, ktoré propagujú
používanie bicykla ako prostriedku dennej dochádzky
do práce či školy. Parkovanie bicyklov je teraz už
súčasťou všetkých nových projektov mestkého rozvoja.
Ďalším výsledkom auditu BYPAD bolo, že Riga
v súčasnosti nemá systematický prístup k zberu
a analýze údajov o cyklodoprave. Mesto používa
analýzu dopravných nehôd a ročné štatistiky nehôd,
ktoré zhromažďuje polícia. Aby sa infraštruktúra
zlepšovala systematicky, mala by sa zdokonaliť analýza
údajov. Konečným výsledkom auditu bolo BYPAD skóre
1,74 (od 0: žiadna aktivita po 4: integrovaný prístup), čo
znamená, že Riga má oddelený prístup.

Ako by vyzeralo vaše vysnívané mesto z hľadiska
dopravy/mobility?
Je v ňom priestor pre každý spôsob cestovania. Mesto má
dobre rozvinutú cykloinfraštruktúru, ktorá je bezpečná
a oddelená od automobilovej premávky a rovnomerne
pokrýva mestskú zónu. V meste je taktiež dostatok
parkovacích miest pre bicykle a menej zdravotných
a život ohrozujúcich rizík počas jazdy na bicykli.
Automobilová premávka nie je zakázaná, ale je výrazne
obmedzená, pretože alternatívne druhy dopravy sú
konkurencieschopnejšie – šetria tak čas aj peniaze.

Alda Ozola
Deputy State Secretary of Ministry
of Environmental Protection and
Regional Development of the
Republic of Latvia

Rīga
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ODPORÚČANIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI PRE LOTYŠSKO
Por.č.

Odporúčanie

Popis status quo

Navrhované zmeny na národnej úrovni

1

Povoliť jazdu na bicykli
v oboch smeroch
v jednosmerných uliciach
v obytných zónach

V súčasnosti sa v odseku č. 139 Lotyšského
nariadenia o cestnej premávke (NCP)
uvádza, že chodci majú povolené
pohybovať sa vo všetkých smeroch
na chodníkoch a vozovkách, ktoré sa
nachádzajú v obytných zónach, na
čerpacích staniciach alebo na parkoviskách.
Tento paragraf nepopisuje, či to majú
povolené aj cyklisti.

Upraviť v NCP odsek č. 139:
„V obytných zónach, na čerpacích staniciach
a na parkoviskách majú chodci a cyklisti
povolené pohybovať sa po chodníkoch
a vozovkách v celej ich šírke vo všetkých
smeroch.“

2

Zavedenie cyklistických ulíc Lotyšské NCP v súčasnosti nezahŕňa
cyklistické ulice.

K normám pre dopravné značky a pravidlá
cestnej premávky by mala byť pridaná nová
značka. Táto značka by mala označovať, že
bicykle majú na tej ulici prednosť a že „auto
je tam iba hosťom“.

3

Pridanie nových značiek
do noriem pre dopravné
značky a pravidlá cestnej
premávky

V súčasnosti žiadna značka neoznačuje,
že je ulica slepá iba pre autá, a nie pre
chodcov a cyklistov.
Neexistuje ani značka, ktorá by vodičov
upozorňovala na skutočnosť, že cyklisti
používajú jednosmernú ulicu v oboch
smeroch.

Pridanie nových značiek do noriem pre
dopravné značky a pravidlá cestnej
premávky: „Slepá ulica, s výnimkou cyklistov
a chodcov“ a „Cyklista v protismere“

4

Odporúčaný cyklistický
pruh v obytnej zóne
s vysokou intenzitou
cyklistickej premávky

Vysoká cyklistická premávka v obytných
zónach spôsobuje nebezpečné situácie.

Navrhuje sa použiť piktogram na
znázornenie uprednostňovanej jazdnej
dráhy cyklistov v obytnej zóne, kde ju križuje
cyklotrasa alebo vedie do školy/škôlky.

5

Zavedenie značenia
cyklopruhu so šírkou 10
cm; zavedenie cyklopruhov
vyznačených prerušovanou
čiarou

Šírka čiar ohraničujúcich cyklopruhy
je v súčasnosti v Lotyšsku 30 cm. Ich
povrch sa stáva šmykľavý počas mokrých
a snehových podmienok. Používanie
takýchto širokých čiar je v porovnaní
s tenšími čiarami nákladné a nevýhodné.
Cyklopruhy v súčasnosti nemajú
prerušované ohraničenie.

Značenie cyklopruhov by malo byť široké 10
cm.

Usmernenia pre obytné
zóny

V súčasnosti neexistuje jasná definícia
a usmernenie pre obytné zóny, preto sa
líšia a zvyčajne nie sú bezpečné pre pohyb
osôb a dopravu. S rastúcim rozvojom
nového bývania a cyklistickej premávky
je dôležité zaistiť bezpečnosť cestnej
premávky pre všetkých.

Navrhuje sa vypracovať štandardizované
usmernenia pre obytné zóny, ktoré zaistia
ich pochopenie z legislatívneho hľadiska
a zvýšia pohodlie ľudí žijúcich v takýchto
zónach, vrátane, ale nielen metód
upokojovania premávky, dopravného
značenia, dopravných značiek, dizajnu
ulice atď. Okrem iného to zvýši prioritu
a bezpečnosť cyklistov a chodcov
v obytných zónach.

6
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Mali by sa používať cyklopruhy, ktoré majú
prerušované značenie.

Por.č.

Odporúčanie

Popis status quo

Navrhované zmeny na národnej úrovni

7

Prestavenie signálnych
plánov

V Lotyšsku chodci, cyklisti a vodiči áut
zvyčajne dostávajú zelené svetlo súčasne.

Mali by byť aktualizované normy pre
semafory. Nová verzia by mala zahŕňať
možnosť prestavenia cyklu svetelného
signálu. S posunom asi tri sekundy by chodci
mali byť prví, cyklisti druhí a autá by mali
byť posledné, ktoré dostanú zelenú.

8

Kruhové objazdy
s prioritou potrieb
cyklistov

V súčasnosti kruhové objazdy v Lotyšsku
často nespĺňajú potreby cyklistov.

Cestné normy v Lotyšsku by mali zahŕňať
kruhové objazdy, vďaka ktorým bude
cyklodoprava bezpečnejšia a pohodlnejšia.
Na týchto kruhových objazdoch by cyklista
nemal prechádzať cez obrubníky alebo iné
prekážky.

9

Revízia noriem pre
cyklostojany

Súčasné normy pre cyklostojany
nedostatočne uspokojujú potreby
cyklistov.

Mali by sa prehodnotiť a upraviť súčasné
normy pre cyklostojany. Nová verzia noriem
by mala zohľadňovať fakt, že existujú rôzne
typy bicyklov (kargo bicykle), ktoré majú
rôzne potreby čo sa cyklostojanov týka.

10

Zmena umiestnenia
zábradlia na mostoch
a nadjazdoch

Zábradlia na mostoch a nadjazdoch často
smerujú do stredu cesty. Pre cyklistov to
nie je bezpečné a je to mrhanie cestným
priestorom.

Zábradlie by malo byť umiestnené tak,
aby neohrozovalo cyklistov ani zbytočne
nemrhalo cestným priestorom tým, že
smeruje do stredu cesty.

11

Povinná vzdialenosť
vozidiel od cyklistov pri
predbiehaní

V súčasnosti platí, že: „Vodič si musí
v závislosti od rýchlosti jazdy zvoliť
vzdialenosť, ktorá v prípade brzdenia
vozidla pred ním lepšie zabráni zrážke,
a musí zvoliť odstup pri predbiehaní, ktorý
zaisťuje bezpečnosť cestnej premávky.“

Navrhuje sa doplniť existujúci odsek o: „Pri
predbiehaní cyklistov a chodcov, ktorí sa
prepravujú po vozovke alebo na jej okraji, by
sa mal zvoliť maximálny možný odstup.
Na vozovkách s pevným povrchom
v oblastiach mimo centra mesta by nemala
byť vzdialenosť auta pri predbiehaní cyklistu
menšia ako 1,5 metra. V mestkej zóne by
táto vzdialenosť mala byť viac ako 1 meter.
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DZIEŃ DOBRY, VARŠAVA!

Spoznajte Varšavu!

Vo Varšave, hlavnom meste Poľska, došlo v posledných
piatich rokoch v cyklistickej infraštruktúre k pozitívnym
zmenám. Aj keď sa cyklistika už nepovažuje za určenú
len pre špecifickú skupinu obyvateľstva alebo len za
rekreačnú záležitosť, zaviesť ju ako rovnocenný či
preferovaný spôsob dopravy si vyžaduje viac práce.
Našťastie má Varšava svoj tím odborníkov v oblasti
správy ciest, ktorý sa nebojí skúšať alternatívne
prístupy a diskutovať o nich s verejnosťou. Zavádzané
procesy prebiehajú za účasti verejnosti, odborníci majú
pevné stanoviská, no sú ochotní učiť sa. Za posledných
päť rokov sa rozvinula cyklodopravná sieť, opravili sa
cyklopruhy a zvýšila sa ich kvalita.
Stále je tu však veľa priestoru pre rozvoj, ak má byť
cyklodoprava spopularizovaná a akceptovaná ako
spôsob dopravy. Z tohto dôvodu sa projekt Cyclurban,
za pomoci Správy ciest mesta Varšava a Nadácie Zem
a ľudia, rozhodol podporiť cyklodopravu. V rámci
projektu Cyclurban bolo zorganizovaných mnoho
aktivít s cieľom podporiť cyklodopravu. Prebehol
experiment, ktorý sa týkal konfliktov medzi chodcami
a cyklistami a uskutočnil sa seminár na národnej úrovni
za účasti kľúčových zainteresovaných strán a orgánov
s rozhodovacou právomocou. Okrem toho bola auditom
BYPAD posúdená kvalita cyklistickej infraštruktúry vo
Varšave.

Krajina

Poľsko

Populácia

cca. 1,8 mil.

Hustota populácie

3 448 / km²

Rozloha

517 km²

Druhy dopravy na
základe odhadov

32 % individuálna
automobilová doprava;
47 % verejná doprava;
18 % pešia doprava;
3 % cyklodoprava

BYPAD-skóre

2 = oddelený prístup

Cestné komunikácie

2437,4 km mestských;
31 km rýchlostných ciest

Cyklotrasy v km

cca. 600 km

PILOTNÝ PROJEKT „KONFLIKTY MEDZI
CHODCAMI A CYKLISTAMI“
Na stretnutí zainteresovaných strán v oblasti
cyklodopravy vo Varšave naplánovala Správa ciest
mesta Varšava spolu s viacerými zainteresovanými
stranami pilotný projekt zameraný na „konflikty medzi
chodcami a cyklistami“. Konflikty medzi chodcami
a cyklistami sa môžu vyskytnúť, keď tieto dve skupiny
zdieľajú obmedzený priestor na pohyb a rozlíšenie
medzi cyklochodníkmi a chodníkmi pre chodcov je
nejasné a môže mať za následok, že bicyklovanie či
chôdza v meste nebude príjemná, ale stresujúca, ba
niekedy až nebezpečná.
Tím rozličných expertov, cyklistov a cestných inžinierov
sa sústredil viac na riešenie konkrétnych problémov ako
na vypracovanie ďalšieho rozsiahleho strategického
dokumentu. V minulosti sa mnoho chodcov a cyklistov
sťažovalo na incidenty na tých istých štyroch miestach
v centre mesta. Pilotný projekt sa preto zameral
na problémy na týchto miestach a vyvinul pre ne

Aká je najväčšia výhoda, ktorú vám váš bicykel dáva?
Ísť peši alebo na bicykli je to najlepšie, čo môžete pre
seba urobiť po celom dni v kancelárii. Zmení to celé vaše
nastavenie mysle. Zotavíte sa veľmi rýchlo. Bicyklovanie
je takou vyrovnávačkou medzi mojím pracovným
a rodinným životom.
Michal Brennek,
projektový manažér, cyklista
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riešenia. Predtým, ako sa v konfliktných oblastiach
uskutočnili akékoľvek zmeny, bola vyhodnotená
počiatočná situácia. „Ku koľkým konfliktom došlo
medzi oboma stranami? Museli cyklisti spomaľovať
priveľa, aby nenarazili do chodcov?“ Tieto a podobné
otázky boli použité na posúdenie kľúčových problémov
daných miest. Následne sa uskutočnili pozorovania na
vyhodnotenie účinkov zmien, ktoré sa vykonali v rámci
experimentu. Popri iných zmenách boli navrhnuté nové
dopravné značky, aplikované štandardizované farby
a urobili sa zmeny na povrchu cyklopruhov.

Varšavskí aktivisti v oblasti cyklodopravy obzvlášť
ocenili vykonané zmeny. Týmto experimentom prispel
projekt Cyclurban k zlepšeniu rozhodovacích procesov
v oblasti plánovania a realizácie infraštruktúry na
základe dát. Úspech tohto experimentu vo Varšave si
môže vyskúšať ktokoľvek, kto tadiaľ pôjde.

NÁRODNÝ SEMINÁR
Na národnom seminári sa zúčastnili poľskí partneri
projektu Cyclurban, cyklisti, politici a členovia viacerých
mimovládnych organizácií. Vrcholom seminára bola
prezentácia prieskumu výberu cyklistických trás,
ktorý uskutočnil partner projektu Cyclurban Nemecké
centrum pre letecký priestor (DLR). Taktiež sa
diskutovalo o výsledkoch projektu o konfliktoch medzi
chodcami a cyklistami s prezentáciou porovnania zmien
pred a po ich vykonaní.

Po zmene povrchu jazdnej plochy klesol počet
konfliktov medzi chodcami a cyklistami. Obe strany
uviedli, že sa cítia bezpečnejšie ako pred experimentom.

OBNOVENIE PARLAMENTNEJ
CYKLOSKUPINY
Parlamentná cykloskupina slúžila ako poradný orgán
pre zákonodarcov. Jej členmi bývajú vášniví cyklisti,
ktorí zastupujú záujmy cyklistov v Poľsku v národnom
parlamente. O naliehavej potrebe obnovenia skupiny sa
diskutovalo počas mnohých stretnutí v rámci projektu
Cyclurban a vďaka podpore projektovej komunity
táto myšlienka začala naberať na intenzite. Súčasné
personálne politické obsadenie nemá dostatok
odborných znalostí, a tak odborníkov hľadajú. Partneri

Úspech: zmena povrchu jazdnej plochy na jednom z konfliktných miest
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projektu Cyclurban sú veľmi radi, že sa skupina znova
obnoví.

a aktivistami v oblasti cyklodopravy. Cieľom by mala byť
podobná úroveň ich znalostí, aby rôzne zainteresované
strany mohli lepšie spolupracovať pri hľadaní dobre
fungujúcich riešení. Napriek tomu, že cyklodopravná
politika mesta bola auditom BYPAD vyhodnotená
s výsledkom „oddelený prístup“, toto skóre by sa dalo
ľahko vylepšiť spoluprácou a kohéziou.

Ako by vyzeralo vaše vysnívané mesto z hľadiska
mobility?
Vzhľadom na rozlohu Varšavy, najdôležitejším
dopravným prostriedkom bola, je a bude verejná
doprava. Na druhom mieste by to mal byť bicykel, na
treťom mieste pešia doprava a len na samom konci by to
malo byť auto.

VYPRACOVANIE ODPORÚČANÍ NA
NÁRODNEJ ÚROVNI PRE POĽSKO
Navrhované o odporúčania na národnej úrovni
(ONÚ) sú opatrenia, ktoré majú za cieľ podporiť
ďalší rast cyklodopravy pri relatívne nízkych
nákladoch na implementáciu. Tieto odporúčania
predstavujú opatrenia s možnosťou ich okamžitého
a strednodobého zavedenia do praxe, ktoré sú
zamerané na rôzne zainteresované strany a ktoré
zmierňujú identifikované prekážky a zameriavajú sa na
niekoľko prioritných oblastí.
ONÚ boli vyvinuté poľskými partnermi projektu
spolu so zainteresovanými stranami, medzi ktorými
sú projektanti, architekti, experti zo samosprávy,
príslušníci polície, cyklisti, miestni politici a ďalší.
Všetky zainteresované strany boli vyzvané k tomu,
aby prediskutovali vhodné opatrenia, ktoré povedú
k fungujúcim rozumným a nízkonákladným krokom pre
úspešné posilnenie cyklodopravy v Poľsku.

Mikolaj Gierych,
architekt a majiteľ Gierych Studio

AKÁ DOBRÁ JE CYKLISTICKÁ POLITIKA
VO VARŠAVE A AKO SA DÁ VYLEPŠIŤ?
Na základe Bicycle Policy Audit (BYPAD)
Súčasná cyklodopravná situácia vo Varšave je
vystavená veľmi odlišným problémom ako pred piatimi
rokmi. V porovnaní s dneškom museli cyklisti čeliť
väčším prekážkam a nebezpečenstvám: cyklistická
infraštruktúra bola nedostatočne rozvinutá, čo
znamená, že cyklochodníky neboli vzájomne prepojené
a ani dostatočne kvalitné. Aj keď by sa vzájomná
prepojenosť a kvalita cyklochodníkov mala zlepšovať
neustále, rozvoj ide veľmi dobre v posledných rokoch.
Cieľom auditu BYPAD bolo poukázať na pretrvávajúce
nedostatky a zistiť, na ktoré oblasti by sa Varšava mala
sústrediť pre ďalšie zlepšovanie kvality cyklodopravy.
Audit BYPAD ukázal, že do diskusií o cyklodoprave sa
zapájajú veľmi rôznorodo zainteresované strany. Ich
prístupy sa pohybujú v rozmedzí od eko-aktivistických
po čisto úžitkové. Ako výsledok audit BYPAD naznačuje,
že zainteresované strany by mali užšie spolupracovať
v snahe úspešne riešiť cyklodopravu vo Varšave.
Navyše ešte stále existuje medzera v znalostiach medzi
orgánmi s rozhodovacou právomocou, odborníkmi

Ako by vyzeralo vaše vysnívané mesto z hľadiska
dopravy/mobility?
Dúfam v lepšie porozumenie medzi účastníkmi cestnej
premávky – vodičmi, cyklistami, chodcami, kolobežkármi.
Infraštruktúra sa zlepšuje, ale musíme pracovať na
medziľudských vzťahoch, nemôžeme sa len vyhovárať na
zákon.
Zbyszek,
dôchodca a obyvateľ Varšavy
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ODPORÚČANIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI PRE POĽSKO
Por. č.

Odporúčanie

Popis status quo

Navrhované zmeny na národnej úrovni

1

Hodnotenie súladu medzi
zákonmi a právnymi
predpismi

V súčasnosti sú právne predpisy
o cyklodoprave na národnej úrovni často
v rozpore s predpismi na miestnej úrovni.

Nové právne predpisy by mali uprednostňovať
chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Predpisy
na národnej a miestnej úrovni by si nemali
navzájom odporovať.

2

Parlamentná cykloskupina

Aj keď sú v parlamente zastúpené záujmy
mnohých skupín, v súčasnosti v parlamente
nie sú zastúpení cyklisti.

Parlamentná cykloskupina by mala byť
obnovená. Mala by zohrávať aktívnu úlohu
v zákonodarných procesoch.

3

Zmena v úlohách a rozpočte
na úrovni správy (všetky
úseky)

V súčasnosti bývajú úlohy delegované
buď na nižší stupeň správneho odboru
v rámci samosprávy – avšak bez pridelenia
potrebného rozpočtu – alebo na vyšší
stupeň správneho odboru, ktorý „vlastní“
infraštruktúru v území nižšieho stupňa
spravovania, čo má za následok nesúlad
v stavebných normách a harmonogramoch
modernizácie/údržby.

Mali by byť uľahčené zmeny v prideľovaní
zodpovednosti: ak samospráva potrebuje
modernizovať infraštruktúru, ktorá spadá pod
správu iného stupňa administratívy, mal by
byť proces modernizácie alebo prevodu na inú
správu uľahčený.
Zmeny v pridelení zodpovednosti alebo
nové rozdelenie úloh by mali byť spojené
s primeranými pozíciami v rámci rozpočtu.

4

Zabezpečiť presadenie
zákonov o kvalite ovzdušia
a bezpečnosti cestnej
premávky

Zatiaľ čo sa zvyšuje informovanosť o vplyve
kvality ovzdušia a bezpečnosti cestnej
premávky na verejné zdravie, existujúce
zákony a právne predpisy v tejto oblasti
nie sú dostatočne presadzované. Žiaľ práve
cyklisti sú veľmi zasiahnutí zlou kvalitou
ovzdušia a bezpečnosťou cestnej premávky.

Zákony o bezpečnosti cestnej premávky
a kvalite ovzdušia by sa mali riadne dodržiavať
a dodržiavanie vymáhať. Testy kvality
ovzdušia by mali vytvoriť pevný základ pre
presadzovanie zákonov a právnych predpisov.

5

Zabezpečenie kontroly
kvality novej cyklodopravnej
infraštruktúry

Aktuálna cyklodopravná infraštruktúra je
nízkej kvality a proces zabezpečenia kontroly
kvality je zriedkavý.

Proces zabezpečenia kontroly kvality novej
cyklodopravnej infraštruktúry by mal byť
povinný. Členovia cyklistickej komunity by mali
byť prítomní pri týchto kontrolách kvality.

6

Súlad vo výstavbe či
modernizácii infraštruktúry
(miestna a regionálna)

Poľské cesty sú väčšinou vo vlastníctve štátu,
vojvodstva, okresu alebo samosprávy. Títo
aktéri majú rôzne ciele, normy, rozpočty
a časové harmonogramy výstavby, čo
môže viesť k nesúdržnej cyklodopravnej
infraštruktúre.

Odporúčame povinné zosúladenie
infraštruktúrnych noriem, časových
harmonogramov a rozpočtov.
Mal by sa zabezpečiť koherentný,
participatívny a viacúrovňový proces
plánovania a realizácie. Dalo by sa to dosiahnuť
pomocou regionálnych koordinátorov pre
infraštruktúru, ktorých pozície navrhujeme
zaviesť.

7

Zavedenie cyklonoriem na
národnej úrovni na základe
osvedčených postupov
poľských miest

Samosprávy často kopírujú cyklistické normy
bez toho, aby ich prispôsobovali miestnemu
a regionálnemu kontextu, alebo vyvíjajú
normy bez prípravy, zatiaľ čo príklady
osvedčených postupov už existujú. Toto je
neefektívny spôsob rozvoja cyklodopravných
noriem.

Príklady najlepších overených postupov
na národnej úrovni by mali tvoriť národné
cyklistické normy pre mestské samosprávy.
Hoci tieto postupy majú vplyv na všetky
úrovne plánovania, realizovať tento cieľ by sa
malo pomocou prístupu „zdola nahor“.
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Por. č.

Odporúčanie

Popis status quo

Navrhované zmeny na národnej úrovni

8

Transparentnosť,
informovanosť a vzdelávanie
zainteresovaných strán
o procesoch rozvoja
infraštruktúry vrátane
možností intervencie; užšia
spolupráca pri procesoch
s participatívnou účasťou
verejnosti.

Existujúce procesy s participatívnou účasťou
verejnosti fungujú a môžu priniesť dobré
výsledky. Projektové semináre však ukázali,
že cyklisti či iní užívatelia infraštruktúry úplne
nerozumejú komplexnosti týchto procesov.
Táto situácia vedie k nereálnym očakávaniam
cyklistickej komunity a investori v oblasti
infraštruktúry sú od začiatku defenzívni, čo
často nevedie k optimálnemu dialógu.

Procesy s participatívnou účasťou verejnosti
by mali byť čo najtransparentnejšie, mali
by sa stanoviť kľúčové body intervencie
a zainteresovaným stranám by sa mali
tieto body dostatočne objasniť. Mali by
byť identifikované všetky zainteresované
strany a právne rámce, aby sa zabezpečila
transparentnosť pre všetky skupiny užívateľov.

9

Eliminácia možností vzniku
konfliktov medzi chodcami
a cyklistami

S rozvojom cyklodopravnej infraštruktúry
a popularizáciou bicykla ako dopravného
prostriedku vznikajú nové zóny konfliktov.
Zdieľané priestory s intenzívnym pohybom
chodcov a s prechádzajúcimi cyklistami sú
často vnímané ako menej bezpečné.

V rámci projektu Cyclurban boli identifikované
tieto účinné opatrenia: presné vytipovanie
a viditeľné označenie konfliktných zón medzi
cyklistami a chodcami. Zúženie cesty pred
potenciálnymi konfliktnými zónami s cieľom
znížiť rýchlosť cyklistov. Participatívny prístup
k vypracovaniu a implementácii navrhnutých
riešení.

10

Implementácia záväznej
normy urbánneho dizajnu

Kvalita bývania v mnohých oblastiach
poľských miest trpí, pretože sa neuplatňujú
normy urbánneho dizajnu. V súčasnosti sa
veľa domov stavia uponáhľane, čo má za
následok nedostatočnú infraštruktúru pre
chodcov a cyklistov a nedostatok miestnych
služieb.

Mali by byť vypracované a implementované
normy urbánneho dizajnu. Tieto normy
zahŕňajú primeranú infraštruktúru pre
chodcov, cyklistov a miestne služby.

11

Povinné vzdelávanie
o používaní cestných
komunikácií ako spoločne
zdieľaného priestoru

Vzdelávanie v oblasti cyklodopravy je stále
veľmi limitované. Vzdelávanie vodičov sa
sústreďuje skôr na absolvovanie vodičských
skúšok než na výchovu zodpovedných
účastníkov cestnej premávky. V súčasnej
dobe sa v Poľsku často vyskytujú konflikty
medzi účastníkmi cestnej premávky.
Vzdelávanie v oblasti cyklodopravy je
ojedinelé a o bezpečnom používaní cestných
komunikácií sú občas vzdelávaní iba chodci.
Vzdelávanie vodičov nie je dostatočne
zamerané na rešpekt a zodpovednosť za
volantom motorového vozidla.

Na všetkých úrovniach vzdelávania by sa
mali zaviesť povinné semináre o inkluzívnej
a ohľaduplnej mobilite. Prostredníctvom
týchto seminárov by mali byť vzdelávaní
chodci, cyklisti aj vodiči.
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S POZDRAVOM Z BRATISLAVY!

Spoznajte Bratislavu

Bratislava je hlavné mesto Slovenska a súčasne najväčším
mestom v krajine. Rovnako ako vo väčšine miest
strednej a východnej Európy je podiel cyklodopravy
v Bratislave relatívne nízky a v porovnaní s ostatnými
dopravnými metódami priam zanedbateľný. Napriek
tomu, že mnohí obyvatelia denne využívajú mestskú
hromadnú dopravu, počet osobných automobilov
v meste rapídne vzrastá – predovšetkým ako dôsledok
zvyšujúcej sa životnej úrovne obyvateľstva.
Počet
registrovaných
osobných
automobilov
v Bratislave za obdobie medzi rokmi 2000 a 2018
vzrástol o 83 %. Zároveň však vzrastá aj túžba po viac
udržateľnom vývoji mesta. Miestne úrady si začínajú
uvedomovať potenciál cyklodopravy ako klimaticky
priateľskom, efektívnom a zdravom spôsobe dopravy,
ktorý môže dopomôcť ku zvýšeniu kvality mestského
života pre cyklistov aj necyklistov. V dôsledku tejto
zmeny politických priorít a zvyšujúceho sa tlaku
verejnosti pomaly nastáva zmena v sektore mobility.
Projekt Cyclurban s miestnymi partnermi Ideas
into Energy a Cyklokoalíciou pomocou viacerých
aktivít podporil zodpovedné orgány a aktérov na
rôznych úrovniach samosprávy v podpore klimaticky
priateľských dopravných konceptov. Rovnako majú
záujem na podpore aj slovenské médiá, ktoré
projekt Cyclurban spomenuli v rôznych publikáciách
a vysielaniach, dokonca zaznela reportáž o projekte
Cyclurban vo večernom spravodajstve verejnoprávnej
televízie.

Krajina

Slovensko

Populácia

cca. 433 000

Hustota populácie

1 200 / km²

Rozloha

368 km²

Druhy dopravy na
základe odhadov

37,7 % individuálna
automobilová doprava;
32,6 % verejná
doprava;
26,7 % pešia doprava;
1,6 % cyklodoprava

BYPAD-skóre

1 = ad-hoc prístup

Cestné komunikácie

800 km mestské cesty; 50
km diaľnice

Cyklotrasy v km

110 km

Ročný rozpočet
na cyklistickú
infraštruktúru

cca. 500 000 Eur

Napriek tomu vie byť bicyklovanie v Bratislave stále
veľmi vyčerpávajúce, a to nie zo športového hľadiska,
ale z dôvodu nevyvinutej cyklistickej infraštruktúry.
Osobné automobily parkujúce na chodníkoch sú častým
javom. Cyklotrasy v mnohých lokalitách neexistujú
a napriek tomu, že posledné roky prinášajú v tejto
oblasti pokrok (napr. december 2019 – aktualizovaný
Zákon o cestnej premávke obmedzuje parkovanie na
chodníkoch), Bratislavu čaká ešte veľa práce.
V súčasnosti tvorí podiel cyklodopravy na Slovensku
približne 2–3 % podľa odhadov Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR). Cyklodoprava
v súčasnosti zažíva malú renesanciu, avšak nevhodná
a nebezpečná infraštruktúra nezodpovedá nielen
rastúcemu počtu cyklistov, ale ani cieľom stanoveným
MDV SR. Do roku 2020 stanovilo MDV SR cieľ zvýšiť

Aký je najväčší benefit, ktorý vám dáva bicyklovanie?
Sloboda. Krátko a jednoducho. Ísť niekam, zastaviť sa
v lese, nastaviť si vyhovujúce tempo.

Jakub Kuruc,
oddelenie komunikácie s verejnosťou,
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
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podiel cyklodopravy na 10 %, ten sa však dosiahnuť
nepodarilo z dôvodu pomalého vývoja počas mnohých
rokov a taktiež zvyšujúcemu sa počtu osobných
automobilov.

Prednášky a pracovné skupiny
Workshop bol rozdelený na dve časti:
Prednášky: Často sú prezentované príklady dobrej
praxe z krajín ako Holandsko, či Dánsko. Avšak šírenie
skúseností z krajín s podobným podnebím a podobnou
históriou bývalého „východného bloku“ ponúka
realistickejší prístup pre implementáciu stratégií na
Slovensku. Z toho dôvodu boli po prezentovaní analýz
východiskového stavu cyklodopravy na Slovensku
a v Bratislave uvedené príklady dobrej praxe odbornými
hosťami z Varšavy a Brna. Medzi príkladmi dobrej praxe
vo Varšave bola spomínaná aj kampaň „Bicyklový máj“ –
akcia trvajúca celý mesiac, počas ktorej žiaci základných
škôl zbierajú pečiatky za každý deň, kedy dorazia do
školy na bicykli. „Bicyklový máj“ sa preukázal veľmi
účinným, keďže nielen deti, ale aj ich rodičia dostali
motiváciu použiť bicykel ako dopravný prostriedok.

Aký je najväčší benefit, ktorý vám dáva bicyklovanie?
Mám to šťastie, že z domu až do práce idem po
bezpečnej a prakticky v celom úseku segregovanej trase.
Cesta do práce a z práce mi tak poskytuje priestor na
rozmýšľanie – zväčša na pracovné témy. Na bicykli sa
cítim slobodná, môžem kedykoľvek odbočiť či zastaviť sa
pri známom človeku.

Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora mesta
Bratislavy a dopravná odborníčka

NÁRODNÝ WORKSHOP CYCLURBAN
Veľkým úspechom projektu Cyclurban na Slovensku
bol národný workshop. Konal sa v priestoroch Justiho
siene Primaciálneho paláca v Bratislave 19. februára
2019. Okrem partnerov projektu sa podujatia zúčastnili
mnohí zástupcovia miest a obcí, členovia Prezídia
policajného zboru a zamestnanci Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) – vrátane
národného cyklokoordinátora.
Počas celého podujatia boli prítomní aj novinári
Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Projekt Cyclurban
bol spomínaný počas hlavného večerného televízneho
spravodajstva RTVS, čím dosiahol tisícky domácností
po celom Slovensku. Okrem iných mediálnych výstupov
bol projekt Cyclurban spomínaný vo vysielaní Rádia
Slovensko a miestnej televíznej stanice TV Ružinov.

Národný workshop Cyclurban na Slovensku

Pracovné skupiny: Účastníci workshopu mali v menších
skupinách možnosť vymeniť si skúsenosti a získať
detailnejšie vedomosti k nasledovným témam:
• dopravné upokojovanie
• riešenie pro-cyklistickej križovatky
• pro-cyklistické riešenie okolia školy
• cykloinfraštruktúra spájajúca obce
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AKO FUNGUJE STRATÉGIA
CYKLODOPRAVY V BRATISLAVE A AKO JE
MOŽNÉ JU ZLEPŠIŤ?

• zariadenia na parkovanie bicyklov
Pracovné skupiny umožnili účastníkom zodpovedanie
detailných
otázok
a
nadviazanie
kontaktov
s odborníkmi. Počas pracovných skupín bolo zaujímavé
dozvedieť sa o možnostiach spájania drobných obcí
cyklistickou infraštruktúrou. Vytváranie alternatív ku
osobnej automobilovej doprave aj mimo miest so sebou
prináša rôzne byrokratické komplikácie, účastníci preto
prediskutovali a prezentovali rôzne úspešné prístupy
a riešenia.
Podujatie poukázalo na to, aké dôležité je vychádzať
v ústrety cyklodoprave nielen v Bratislave, ale aj
v iných častiach Slovenska. Odporúčania na národnej
úrovni, ktoré zazneli na Cyclurban workshope sú síce
významným vodítkom, no v súčasnosti je mimoriadne
dôležitá ich implementácia do praxe.

Na základe Bicycle Policy Audit (BYPAD)
Partnerská
organizácia
projektu
Cyclurban,
Cyklokoalícia, v spolupráci s Magistrátom hlavného
mesta Slovenskej republiky vypracovala audit stratégie
cyklodopravy metódou BYPAD (Bicycle Policy Audit)
pre mesto Bratislava. Medzi prvé kroky auditu patrilo
vyplnenie dotazníka ohľadom stratégie cyklodopravy
zainteresovanými
aktérmi
–
zamestnancami
samospráv v oblasti dopravy, aktívnymi užívateľmi
cykloinfraštruktúry a členmi miestnych zastupiteľstiev
venujúcim sa doprave. Ich odpovede poskytli aj riešenia
v oblastiach plánovania, monitorovania a realizácií
stratégie cyklodopravy. V priebehu dvoch stretnutí boli
výsledky dotazníka vyhodnotené a bol stanovený akčný
plán. Za účelom získania skúseností z prvej ruky o tom,
ako sa po Bratislave jazdí na bicykli, sa konala spoločná
cyklojazda.
Audit ukázal, že Bratislava má dostatok strategických
dokumentov a nástrojov na rozvoj cyklodopravy, avšak
ich implementácia zaostáva, prevažne dôsledkom
nedostatočnej komunikácie. V súčasnosti sa zásahy
v oblasti cyklodopravy vymedzujú len na reaktívne
riešenia problémov. Rovnako ako množstvo iných miest
aj Bratislava zápasí s nedostatkom personálu, ktorý by
sa téme cyklodopravy venoval.
Akčný plán BYPAD sa však nesústreďuje len na rozvoj
kvalitnej cykloinfraštruktúry, ale hlavne propagácii
cyklodopravy. Samosprávy majú možnosť nadviazať
partnerstvá a spolupráce (napr. so školami, univerzitami,
obchodníkmi, zamestnávateľmi, poisťovňami atď.),
ktoré dokážu úspešne napomôcť cyklodoprave
a ponúkajú „win-win“ situácie pre obe strany. Takéto
opatrenia zahŕňajú napr. promo kampane so zapojením
miestnych celebrít, či zamestnanecké benefity pre
zamestnancov používajúcich bicykel na cestu do práce.

Exkurzia s medializáciou počas workshopu

Vďaka úspechu projektu Cyclurban na Slovensku
sa naši partneri Cyklokoalícia a Ideas into Energy
stali súčasťou nadväzujúceho projektu Cyclurban+,
ktorý sa začal v októbri 2019 a je taktiež financovaný
Európskou klimatickou iniciatívou (EUKI). Vďaka
tomuto nadväzujúcemu projektu bude možné potlačiť
implementáciu stratégie cyklodopravy ďalej a zároveň
zrealizovať výsledky prvého projektu.
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VYPRACOVANIE ODPORÚČANÍ NA
NÁRODNEJ ÚROVNI PRE SLOVENSKO

Ako by vyzeralo vaše vysnívané mesto –
s ohľadom na mobilitu?
Bolo by to mesto určené pre ľudí namiesto automobilov.
Bezpečné a pekné trasy pre cyklistov a chodcov
v kombinácii so spoľahlivou verejnou dopravou by boli
hlavným spôsobom prepravy. K tomu veľa stromov,
ktoré poskytujú tieň, čo umožňuje sedieť a rozprávať sa
na pekných verejných priestranstvách.

Navrhované odporúčania na národnej úrovni (ONÚ)
predstavujú návrhy opatrení, ktorých cieľom je
podpora ďalšieho rastu cyklistickej dopravy pri
relatívne nízkych implementačných nákladoch. Ide
pritom o opatrenia s možnosťou okamžitej, príp.
strednodobej implementácie, ktoré sú cielené na
rozličné zainteresované strany (stakeholderov),
zmierňujú identifikované bariéry a zameriavajú sa na
viaceré prioritné oblasti.
Odporúčania na národnej úrovni boli vyvinuté
projektovými partnermi zodpovednými za ich uvedenie
na Slovensku. Na ich vývoji pracovali spolu s ďalšími
zúčastnenými stranami, ktorými boli urbanisti,
architekti, experti na rozvoj obcí, príslušníci polície,
cyklisti, miestni politici a ďalší. Zainteresované
strany boli vyzvané, aby s partnermi prediskutovali
vhodné opatrenia, ktoré by predstavovali primerané
a realizovateľné kroky na zvýšenie podielu cyklistickej
dopravy na Slovensku.

Ján Roháč
programový manažér,
Nadácia Ekopolis

ODPORÚČANIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI PRE SLOVENSKO
Por. č.

Odporúčanie

Popis súčasného stavu

Navrhované zmeny na národnej úrovni

1

Povinné zriaďovanie
miestností vyhradených
na parkovanie bicyklov
v novostavbách rezidenčného
typu

V súčasnosti nejestvuje legislatívna povinnosť
zhotoviteľov stavieb zriaďovať miestnosti
vyhradené na parkovanie bicyklov, ani brať
do úvahy akékoľvek iné požiadavky cyklistov
v prípade, ak v blízkosti objektu nevedie, príp.
nie je plánovaná cyklotrasa.

Zavedenie právnej a teda zákonne vynútiteľnej
povinnosti týkajúcej sa zriaďovania miestností
určených na parkovanie a skladovanie bicyklov
v nových obytných budovách. Je potrebné
bližšie definovať priestorové požiadavky
vyhradených priestorov v závislosti od počtu
bytových jednotiek a ich veľkosti, ako aj od iných
technických špecifikácií budov.

2

Zreteľnejšie vizuálne značenie
zón 30 v obciach a mestách

Zóny 30 vedú k zníženému riziku ohrozenia
zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky
a tiež k zníženiu hluku a emisií z dopravy.
Jedným z hlavných dôvodov, prečo vodiči
nerešpektujú tieto zóny, je ich nedostatočné
vizuálne dopravné značenie.

Navrhovaným riešením je uprednostňovanie
kombinácie zvislého dopravného značenia
s jasným a jednotným vodorovným dopravným
značením.
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Por. č.

Odporúčanie

Popis súčasného stavu

Navrhované zmeny na národnej úrovni

3

Uzákonenie povinného
minimálneho bočného
odstupu predchádzajúceho
vozidla od cyklistu – 1,5 m

Bicyklovanie na pravom okraji vozovky nie je
v súčasnosti dostatočne bezpečné. Aj keď Polícia
SR odporúča rešpektovať bezpečný bočný
odstup, predchádzajúci vodiči toto odporúčanie
často ignorujú.

Zahrnutie povinnej min. 1,5 m bočnej vzdialenosti
do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

4

Ustanovenie certifikovaných
školiteľov/školiteliek v oblasti
cyklistickej dopravy

Na Slovensku nie je zavedené žiadne
systematické a efektívne vyučovanie detí
a mládeže o bezpečnej cyklistickej doprave na
základných a stredných školách.

Zabezpečenie certifikovaného výcviku bezpečnej
jazdy na bicykli pre deti a mládež. Učiteľom
základných a stredných škôl, cyklokoordinátorom
alebo členom záujmových skupín aktívnych
v oblasti cyklistickej dopravy by bolo umožnené
stať sa certifikovanými školiteľmi/školiteľkami
v oblasti cyklistickej dopravy. Systematické
vykonávanie tohto opatrenia sa zabezpečí
jeho začlenením do učebných osnov škôl.
Certifikáciu uvedených osôb vykoná Polícia SR,
ktorej úlohou je zaistiť bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, ako aj disponovať aktuálnymi
vedomosťami o cyklistickej infraštruktúre.

5

Systematický zber dát
o podiele cyklistickej dopravy
v mestách a obciach

Na Slovensku absentuje systematický zber
údajov o cyklistickej doprave, ktorý by
umožňoval lepšie plánovanie cyklistickej
infraštruktúry a ďalších súvisiacich opatrení.
Uvádzaný 2–3-percentný podiel cyklistiky na
celkovej deľbe prepravnej práce je iba približnou
hodnotou.

Zber údajov sa v prípade cyklistickej dopravy
môže realizovať prostredníctvom finančne
nenáročných aplikácií. Úrady by mali byť o týchto
možnostiach lepšie informované. Obzvlášť
vhodná je forma bodových počítadiel alebo
reprezentatívnych prieskumov mobility medzi
obyvateľmi.

6

Vzdelávanie vodičov
(mestskej) hromadnej dopravy
o potrebách zraniteľnejších
účastníkov cestnej premávky

V súčasnosti neexistuje systematické školenie
a ďalšie vzdelávanie vodičov (mestskej)
hromadnej dopravy, ktoré by sa zameriavalo
výlučne na potreby zraniteľnejších účastníkov
cestnej premávky.

Systematické vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie
vodičov verejnej dopravy o potrebách
zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky
pomôže pochopiť perspektívu cyklistov v cestnej
premávke. Do tejto iniciatívy by bolo vhodné
zapojiť aj Združenie prevádzkovateľov hromadnej
dopravy osôb v mestských aglomeráciách
Slovenskej republiky.

7

Zahrnutie témy cyklodopravy
do programovej štruktúry
RTVS

Národné kampane, ktoré podporujú rozvoj
cyklistickej dopravy, majú obmedzený dosah,
a preto majú iba slabý dopad na zmenu
dopravného správania obyvateľstva.

Priama spolupráca medzi Ministerstvom dopravy
a výstavby SR a Ministerstvom kultúry s verejnými
televíznymi a rozhlasovými stanicami je žiaduca
pri identifikovaní možností začlenenia cyklistickej
dopravy do vysielacej programovej štruktúry
(vzdelávacie programy pre deti, programy pre
široké publikum atď.).
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Spoznajte mesto Velika Gorica

ZDRAVÍ VELIKA GORICA!
Mesto Velika Gorica je súčasťou Záhrebskej župy
a jeho názov znamená „veľká hora“. Mesto má 64 000
obyvateľov1 a pokrýva rozlohu 329 km2. Mestská sieť
ciest je dlhá 665 km a denne cez ňu prechádza okolo 5
000 áut.
Velika Gorica je jedným z dvoch chorvátskych partnerov
a jedným z troch mestských partnerov v projekte
Cyclurban (spolu s Varšavou a Tartu). Účasťou na
európskych projektoch v oblasti zmeny klímy sa mesto
aktívne snaží znižovať svoje emisie CO2 a podniká
potrebné kroky na to, aby sa stalo udržateľnou
samosprávou so šetrným prístupom ku klíme.
V súčasnosti približne 80 % z jej súčasnej
cykloinfraštruktúry pozostáva z trás zmiešaných pre
autá a bicykle a 20 % tvoria oddelené cyklotrasy. Budúce
plánovanie zahŕňa zvyšovanie počtu elektrických
vozidiel (autobusy, autá), elektrických nabíjacích staníc
a vyšší podiel integrovaného cestovania.
Stále však zostáva veľa práce. Velika Gorica aktívne

Krajina

Chorvátsko

Populácia

64 000

Hustota populácie

190 / km²

Rozloha

329 km²

Druhy dopravy na základe
odhadov

67,3 % individuálna
automobilová doprava;
30,4 % verejná
doprava
2,3 % cyklodoprava

BYPAD-skóre

1.5 = ad hoc prístup

Cestné komunikácie

598 km mestských ciest;
25 km diaľnic

Cyklotrasy v km

40 km

Ročný rozpočet na
cyklistickú infraštruktúru

bez určeného rozpočtu;
7 500 000 eur na výstavbu
a údržbu ciest

podporuje cyklodopravu, ale plánuje sa aj rozvoj menej
priaznivý pre klímu, ako je rozširovanie parkovacích
plôch. Počas projektu sa tiež zistilo, že plánovanie
cyklodopravy nie je dostatočne začlenené do
urbánneho plánovania. V dôsledku toho bola v rámci
strategickej časti práce projektu Cyclurban vypracovaná
vízia do roku 2030 s navrhovanými opatreniami na
jej dosiahnutie. Táto vízia zahŕňa zníženú spotrebu
energie, zvýšenie ekonomickej udržateľnosti a zníženie
automobilovej dopravy. Toto sa bude hodnotiť
pomocou kvantitatívnych ukazovateľov, akými sú
napríklad podiel jednotlivých druhov dopravy a dĺžka
cyklodopravných sietí. Budúce scenáre a odporúčania
pre rozvoj cyklodopravy zahŕňajú rozvoj infraštruktúry,
spoločné verejné priestory, cielené financovanie,
vzdelávacie aktivity a služby súvisiace s cyklodopravou.

Aká je najväčšia výhoda, ktorú vám váš bicykel dáva?
Potešenie z jazdy. Detské spomienky. Pocit slobody.
Pohľad na každodenný život z inej perspektívy.
A napokon, menej áut na cestách, menej preplnených
električiek a autobusov. Bicyklovanie pre zdravie
a kondíciu, finančné výhody, vnímanie mesta z novej
perspektívy a zábavu. Zníženie emisií CO2, zníženie
hluku v meste a ochrana Zeme, zníženie počtu
automobilov v meste a zníženie škodlivých vplyvov na
ľudí a životné prostredie.

Dajana Marin
vedúca oddelenia turizmu pre vidiek
a iné oblasti, Ministerstvo turistického
ruchu
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SEMINÁR: BICYKLUJEME ZA SPOLOČNÝ
CIEĽ – LEPŠIA KLÍMA PRE VŠETKÝCH

zriadiť Útvar cyklodopravy v meste Velika Gorica.
Toto považujeme za priamy výsledok aktivít projektu
Cyclurban.
„Projekt je zameraný na zlepšenie miestnej dopravnej
politiky a sústreďuje sa na výraznejšie zastúpenie
cyklodopravy v mestách. Podľa skúseností z mnohých
európskych miest poskytuje cyklodoprava v kombinácii
s efektívnou verejnou dopravou v mestách väčší
priestor pre chodcov, a tak výrazne zlepšuje kvalitu
života, znižuje emisie z motorových vozidiel a zmierňuje
zmenu podnebia,“ dodal Rodik.

Seminár s názvom „Bicyklujeme za spoločný cieľ –
lepšia klíma pre všetkých“ sa konal 26. novembra 2019
na Mestskej radnici Velika Gorica. Tento seminár, ktorý
organizoval partner projektu Cyclurban Spoločnosť
pre trvalo udržateľný rozvoj (STUR) zo Záhrebu, kládol
dôraz na rozvoj cyklodopravy v meste Velika Gorica.
Seminár sa začal uvítacími príhovormi Domagoja Ilečića,
vedúceho mestského Oddelenia pre podnikanie,
investície a fondy Európskej únie, a Matiju Majdaka
z Oddelenia verejných služieb a dopravy.
Projekt Cyclurban prezentovala Ana Tešija z DOOR.
Externá odborníčka Petra Grgasović predstavila
návrh dokumentu „Analýza a odporúčania pre rozvoj
cyklodopravy v meste Velika Gorica“. Predložená analýza
a návrh sa zaoberá existujúcou cykloinfraštruktúrou
vo Velikej Gorici a poskytuje návod na jej zlepšenie
s cieľom zvýšiť podiel cyklodopravy.
„Táto analýza bola všeobecnej povahy, takže bola
založená na existujúcich cyklotrasách v meste.
Analyzovali sme najmä to, ako by sa malo ďalej
pokračovať s cykloinfraštruktúrou a ako by sa dali zlepšiť
vzdelávacie a inštitucionálno-organizačné aspekty.
Napríklad bolo navrhnuté zriadenie tímu pre udržateľnú
dopravu v meste a taktiež vzdelávanie všetkých
účastníkov cestnej premávky. Tieto odporúčania
budú začlenené do Plánu trvalo udržateľnej dopravy
v meste Velika Gorica,“ povedal Daniel Rodik, hlavný
odborník zo STUR a projektový manažér pre Cyclurban
v Chorvátsku.
Účastníci semináru prejavili veľký záujem o analýzu
súčasnej situácie a o možnosti zlepšenia cyklistickej
siete vo Velikej Gorici. Diskusia prispela k tomu, že
súčasní zástupcovia správneho Oddelenia verejných
služieb a dopravy dostali návod na kvalitný rozvoj
cyklodopravy. Keďže sa oddelenie v súčasnosti zaoberá
témou dopravy vo všeobecnosti, uznali potrebu

Výsledky pracovnej skupiny zo seminára boli spracované
do návrhu a ďalej boli prerokované odporúčania
na národnej úrovni. Účastníci z verejných orgánov,
občianskych združení a z podnikateľského sektora sa
k návrhu vyjadrili a hlasovali za konkrétne odporúčania.
STUR tento návrh predložili a zaslali Národnému
koordinačnému orgánu pre rozvoj cyklodopravy,
ktorý je za toto odvetvie zodpovedný. Finalizované
odporúčania na národnej úrovni sú uvedené nižšie.

52

AKÁ DOBRÁ JE CYKLISTICKÁ POLITIKA V MESTE A AKO PRESNE SA DÁ
VYLEPŠIŤ?

opatrenia: zvyšovanie povedomia a dôsledné politické
rozhodnutia, vytvorenie pracovnej pozície pre aspoň
jednu osobu (na začiatok) zodpovednú za koordináciu
cyklodopravného oddelenia za účelom dosiahnuť
systematický prístup a diverzifikácia ročného rozpočtu
mesta s cieľom prideliť určitú sumu cyklodopravnému
oddeleniu a jeho potrebám. Vytýčením týchto cieľov sa
odhadovaný čas na ich dosiahnutie stanovil na jeden až
dva roky.
Toto bol úplne prvý BYPAD audit, ktorý sa v Chorvátsku
robil – mesto Velika Gorica bolo zapísané do mapy
ako prvé chorvátske mesto, ktoré bude čoskoro
certifikované BYPAD-om.

Na základe Bicycle Policy Audit (BYPAD)
BYPAD je skratka pre Bicycle Policy Audit.
Prostredníctvom tohto nástroja môžu príslušné autority
hodnotiť a zlepšovať kvalitu svojej cyklodopravnej
politiky. BYPAD analyzuje silné a slabé stránky súčasnej
politiky a poskytuje konkrétne návrhy zlepšenia do
budúcnosti. Opatrenia a oblasti činnosti, ktoré sú
potrebné na zlepšenie cyklodopravnej politiky, možno
vyvodiť priamo z výsledkov auditu.
Celkové skóre BYPAD pre mesto Velika Gorica je 1,5 –
„ad hoc prístup“ v cyklodopravnej politike mesta.
Prvým krokom bolo vytýčiť relevantné zainteresované
strany z vedenia mesta Velika Gorica, a keď bol tento
zoznam schválený magistrátom, audítor v ďalšom kroku
oslovil tieto zainteresované strany prostredníctvom
e-mailu a telefónu.
Dotazník BYPAD bol príslušným zainteresovaným
stranám doručený v tlačenej verzii. Na základe
získaných odpovedí od zástupcov občanov, úradníkov
verejnej správy a orgánov s rozhodovacou právomocou
zorganizoval audítor stretnutie účastníkov BYPAD
s cieľom nájsť spoločný základ pre všetky zúčastnené
strany a rozhodnúť o realistickom skóre pre mesto. Na
stretnutí sa zúčastnilo 10 účastníkov vrátane zástupcov
z mestského dopravného oddelenia a oddelenia
fondov EÚ. Podrobne sa diskutovalo o každom druhu
dopravy a otázkach s nimi súvisiacimi a celkové skóre sa
nakoniec stanovilo na 1,5 (t. j. 38,1 %).
Keďže toto skóre je pomerne nízke a znamená
„ad hoc prístup“, zúčastnené strany si uvedomili,
že v existujúcej cyklodopravnej politike mesta je
potrebné ešte veľa urobiť. Ako prvá zložka, ktorá sa
má riešiť na základe tohto skóre, bolo dohodnuté
plánovanie – vedenie a koordinácia. V rámci tejto
zložky boli do zoznamu cieľov a priorít zaradené tieto

VYPRACOVANIE ODPORÚČANÍ NA
NÁRODNEJ ÚROVNI PRE CHORVÁTSKO
Navrhované odporúčania na národnej úrovni (ONÚ)
sú opatrenia, ktoré majú za cieľ podporiť ďalší rast
cyklodopravy pri relatívne nízkych nákladoch na
implementáciu. Tieto odporúčania predstavujú
opatrenia s možnosťou ich okamžitého a strednodobého
zavedenia do praxe, ktoré sú zamerané na rôzne
zainteresované strany a ktoré zmierňujú identifikované
prekážky a zameriavajú sa na niekoľko prioritných
oblastí.
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Čo považujete za najväčší problém vo vašom
meste z hľadiska rozvoja cyklodopravy?
Účastníkom cestnej premávky chýba kultúra
šoférovania, trpezlivosť a tolerancia. Nesúdržnosť
a nelogickosť siete cyklotrás, ktoré v mnohých
prípadoch nikam nevedú. Značenie cyklotrás na
chodníkoch na vnútornej strane (prechod cez terasy
kaviarní – nebezpečenstvo pre všetkých!). Nepochopenie
príslušných poskytovateľov služieb zlepšiť integráciu
cyklodopravy do mestskej premávky a zlepšiť alebo
zmeniť plán cyklodopravnej priečnej siete mesta
(severo-južnej a východo-západnej) s väčšími výhodami
a priestormi pre cyklistov na týchto trasách. Pri
rekonštrukciách ulíc sa chodníky stále zmenšujú, zatiaľ
čo priestor pre autá (motorizovaná premávka) sa
zväčšuje a zároveň cyklotrasy či cyklokoridory stále nie
sú zahŕňané do plánov (napr. nedávna rekonštrukcia
ulice Jordanovac pri MIOC). Nedostatok vzdelávania
detí, mládeže a dospelých o premávke – chodcov,
vodičov a cyklistov, nedostatok kampaní o výhodách
cyklodopravy.

ONÚ boli vyvinuté chorvátskymi partnermi projektu
spolu so zúčastnenými stranami, medzi ktorými sú
projektanti urbánneho rozvoja, architekti, obecní
experti, príslušníci polície, cyklisti, miestni politici
a ďalší. Všetky zainteresované strany boli vyzvané
k tomu, aby prediskutovali vhodné opatrenia, ktoré
povedú k fungujúcim a rozumným krokom pre úspešné
posilnenie cyklodopravy v Chorvátsku.

Lidija Mišćin
CSO „Ruralni tandem“, vedúca
koordinačného orgánu pre
cykloturistiku v Chorvátsku
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ODPORÚČANIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI PRE CHORVÁTSKO
Por. č.

Odporúčanie

Popis status quo

Navrhované zmeny na národnej úrovni

1

Vypracovanie plánov
udržateľnej mestskej
mobility (PUMM) alebo ich
rovnocennej náhrady na
úrovni miestnej správy pre
stredné a veľké mestá

V stratégii rozvoja dopravy EÚ 2017 – 2030
sú PUMM uvádzané ako udržateľný nástroj
plánovania dopravy.
V Národnom energetickom a klimatickom
pláne 2021 – 2030 sú PUMM ustanovené
ako povinné pre väčšie mestá (nad 35 000
obyv.) a pre všetky kraje.

Záväzné vypracovanie PUMM alebo
rovnocennej náhrady PUMM ako zákonná
povinnosť pre kraje a veľké mestá.

2

Spodná hranica najnižšej
povolenej rýchlosti

Podľa Článku 51 Zákona o bezpečnosti
cestnej premávky nesmie byť rýchlostný
limit na cestách s normálnou premávkou
nižší ako 40 km/h.

Zmena Článku 51 Zákona o bezpečnosti
cestnej premávky – najnižšia povolená
rýchlosť 30 km/h, namiesto 40 km/h.

3

Regulácia nemotorovej
premávky v peších zónach

Podľa Zákona o bezpečnosti cestnej
premávky pešia zóna vymedzuje dopravnú
zónu určenú predovšetkým pre chodcov, so
zákazom pre motorové vozidlá, s výnimkou
tých so zvláštnym povolením. Zákon
neupravuje premávku nemotorových
vozidiel v peších zónach.

Zavedenie opatrení pre reguláciu premávky
v pešej zóne, ako je oddelenie cyklistických
a peších zón v určitých častiach a jasné
informácie o tom, že cyklodoprava (vrátane
elektrických bicyklov) má výnimku zo zákazu
pre motorové vozidlá. Odporúčame tiež
obmedziť rýchlosť bicyklov v peších zónach.

4

Národný koordinačný
Na národnej úrovni existuje koordinačný
orgán pre mestskú
orgán pre rozvoj cykloturistiky zriadený
cyklodopravu/ nemotorovú pod Ministerstvom cestovného ruchu.
dopravu/ trvalo udržateľnú
dopravu

Zriadenie národného koordinačného orgánu
pre mestskú cyklodopravu alebo rozšírenie
existujúceho koordinačného orgánu pre
cykloturistiku, aby bola cyklodoprava
považovaná za dôležitý prvok každodennej
dopravy.

5

Verejné výberové konania
na systémy zdieľaných
bicyklov a verejná
cykloinfraštruktúra

Zverejnenie výberových konaní na
systémy zdieľaných bicyklov a verejnej
cykloinfraštruktúry.

Za financovanie projektov mestskej
mobility je zodpovedný Fond ochrany
životného prostredia a energetickej
účinnosti (FOZPEU).
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KALIMERA, DRAMA!

Spoznajte mesto Drama

Drama je mesto na severe Grécka s počtom obyvateľov
45 000. Mesto, postavené v starovekom klasickom
období a ďalej rozšírené počas Osmanskej ríše, má
komplexnú mestskú podobu s neregulovanými
územiami a dizajnom ulíc, ktorý je nevyhovujúci pre
dnešnú automobilovú premávku. Napriek tomu je
mobilita v Drame veľmi orientovaná na autá, čo je
typické pre grécke mestá. V centre mesta bolo niekoľko
ulíc upravených pre chodcov, kým súčasné nariadenia
podporujú dopravné obmedzenia, pravidlá prístupu do
mesta a viac cyklistických trás.
Systém verejnej dopravy v Drame je organizovaný sieťou
autobusových liniek, ktoré spájajú centrum s priľahlými
sídliskami. Mesto má limitovanú sieť cyklistickej
infraštruktúry, ktorá bola budovaná od roku 2013
a poskytuje cyklistom príležitosť bezpečne sa prepraviť
na určité miesta. Cyklistická sieť obsahuje napríklad
trasy, ktoré spájajú vzdelávacie inštitúcie so športovými
centrami a verejnými priestormi.
Plocha mesta je rozdelená do troch častí s rôznymi
formami a atribútmi:
a)
historické centrum s úzkymi uličkami, malými
domami a svojvoľne vybudovanými štruktúrami,
b)
niekoľko zón nachádzajúcich sa na okraji centra
mesta, ktoré boli nedávno zrekonštruované,
c)
predmestia na juhovýchode mesta, ktoré boli
postavené podľa systému sieťového plánovania s nízkou
hustotou obytnej plochy.

Krajina

Grécko

Populácia

60 000 obyv. (r. 2011)

Hustota populácie

70 / km²

Rozloha

840 km²

Odhadované podiely
dopravných módov

65,9 % individuálna
automobilová doprava;
3,4 % verejná doprava;
23,9 % pešia doprava
6,8 % cyklodoprava

Cestné komunikácie

265 km mestských ciest

Cyklotrasy v km

2,45 km

V náčrte územného plánu sú veľké zelené plochy.
Niektoré z nich sa nachádzajú v historickom centre (Park
sv. Barbory a Mestská záhrada).
Projekt Cyclurban v Drame začal po dokončení Plánu
udržateľnej mestskej mobility (PUMM), ktorý bol
pre mesto vypracovaný a ktorého cieľom bola ďalšia
implementácia navrhovaných opatrení na podporu
udržateľných druhov dopravy v dopravnom systéme.
Jedným z hlavných cieľov PUMM a projektu Cyclurban je
preto rozšírenie cyklodopravnej siete a celková podpora
cyklistiky, ako aj ochrana obytných zón pred tranzitom
motorizovanej premávky. Ciele projektu boli intenzívne
prediskutované s občanmi Dramy a zainteresovanými
stranami, ktorí s realizáciou cieľov vyjadrili verejný
súhlas. Samospráva preto v súčasnosti hľadá finančné
prostriedky na realizáciu prediskutovaných činností
a vybudovanie potrebnej infraštruktúry.
V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami sa
integrácia cyklistiky do gréckeho dopravného systému
začína neskoro. Toto oneskorenie je spôsobené
zložitými geometrickými charakteristikami väčšiny
gréckych mestských ulíc, ale aj dôsledkom správania sa
podľa silnej orientácie na automobilovú a motocyklovú

Čo považujete za najväčší problém vo vašom meste
z hľadiska rozvoja cyklodopravy?
Absenciu urbánneho plánovania, prítomnosť
automobilov v centre mesta a nedostatočnú bezpečnosť
cyklistov na cestách.
Ekaterini Iosifidou,
zamestnankyňa samosprávy
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STRETNUTIE PARTNEROV

prepravu. Dôsledkom toho je záujem gréckych orgánov
s rozhodovacou právomocou o aktívnu mobilitu
nedostatočný. Vo väčšine miest sa chodci ako aj cyklisti
musia vyrovnávať s nedostatočným a často blokovaným
priestorom, ktorý im zostáva kvôli zaparkovaným
vozidlám a preplneným cestám. Navyše, pre teplo
a strmé výstupy v mnohých gréckych mestách, sú
motocykle pre ľudí viac atraktívne ako bicykle. E-bicykle
by boli ekologickou alternatívou pred motocyklami,
zatiaľ sa však nestali populárnou alternatívou.
V posledných rokoch sa však záujem o cyklistiku zvýšil.
Súvisí to prevažne so skutočnosťou, že od roku 2018
vyše 180 gréckych miest vypracovalo a implementovalo
plány udržateľnej mestskej mobility (PUMM). PUMM sú
navrhnuté tak, aby účinnejšie riešili emisie skleníkových
plynov súvisiace s dopravou v mestských oblastiach,
a preto jedným z dôležitých cieľov PUMM je aj podpora
cyklodopravy. Projekt Cyclurban významne prispel
k diskusii o cyklodoprave v Grécku tým, že sa zameral na
celoštátnu, ako aj na miestnu úroveň, pričom neustále
zdôrazňoval význam udržateľnej mobility počas
seminárov a konzultácií s ministerstvami, samosprávami
a miestnymi zainteresovanými stranami.

Jednou z hlavných zodpovedností Ecocity bolo
zorganizovanie druhého stretnutia partnerov projektu
Cyclurban, ktoré sa konalo v máji 2018 na pôde Národnej
technickej univerzity v Aténach (NTUA). Po prezentácii
profesora Thanosa Vlastosa o stave cyklodopravy
v Grécku účastníci stretnutia spolu identifikovali
a prediskutovali charakteristiky územnej štruktúry
Atén počas výjazdu do terénu, a tak nadobudli priamu
skúsenosť o situácii, ktorej čelia cyklisti a chodci
v uliciach v centre Atén.

SEMINÁR NA NÁRODNEJ ÚROVNI
V ATÉNACH
Národná technická univerzita v Aténach a Ministerstvo
životného prostredia a energetiky usporiadali seminár
na národnej úrovni, ktorý sa konal 23. októbra 2019
v Aténach. Jednou z kľúčových tém seminára bolo
oznámenie o zostavení prvej národnej cyklostratégie
v Grécku, ktorá mala byť vypracovaná do začiatku
roku 2020 – s podporou NTUA, partnerom projektu
Cyclurban.
Ecocity, jeden z troch gréckych partnerov projektu
Cyclurban, predstavil výsledky prieskumu výberu
cyklotrás, ktorý vypracoval partner projektu Cyclurban
DLR a ktorý bol distribuovaný vo všetkých partnerských
krajinách ako súčasť aktivít projektu Cyclurban.
V Grécku bol prieskum koordinovaný organizáciou
Ecocity a jeho cieľom bolo zistiť preferencie cyklistov
pri výbere cyklotrás. Konkrétnejšie, uvedená analýza
preferencií sa uskutočnila na vzorke 312 účastníkov,
pričom sa posudzovali rôzne cyklistické scenáre, medzi
ktoré patrili aj parametre ako napríklad čas cestovania,
typ cesty, existencia cyklotrás, typ zóny a otázka, či
je v nej obmedzenie povolenej rýchlosti automobilov
na 30 km/h alebo 50 km/h. Výsledky svedčia o tom,
že vyhradená cyklistická infraštruktúra v hlavných
uliciach mesta, ako aj dobrá kvalita jazdného povrchu,
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majú veľký prospech pre účastníkov cestnej premávky.
Stupeň oddelenia cyklotrás od ostatnej premávky
zvyšuje ich využívanie. Najžiadanejšími sú oddelené

a vytvárať podmienky na cestách, ktoré sú prospešné
pre cyklistov. To zahŕňa nižšiu maximálnu povolenú
rýchlosť motorových vozidiel a prijatie opatrení na
obmedzenie ich pohybu v centrách a mestských
štvrtiach, ktoré umožnia cyklistom, chodcom a všetkým
zraniteľným účastníkom cestnej premávky pohybovať sa
a dochádzať do práce či školy príjemne a bezpečne. Toto
sa uvádza aj v Národnej cyklostratégii, ktorej celkovým
účelom je dosiahnuť, aby mestá boli udržateľné,
atraktívne pre svojich obyvateľov i návštevníkov, a aby
boli zdravšie vďaka zníženiu emisií z cestnej premávky.
Za účelom zistenia, ako by sa tieto ciele mohli
dosiahnuť, bol vypracovaný prieskum v rámci projektu
Cyclurban. Okrem hodnotenia cyklodopravy v meste
Drama bol použitý aj na preskúmanie aktuálneho stavu
v niekoľkých ďalších gréckych miestnych samosprávach.
Prieskum sa venoval viacerým oblastiam, ako napríklad
infraštruktúra, vnútorná organizácia a plánovanie,
nariadenia (súčasné a očakávané), ako aj činnosti

cyklopruhy.
Sociálno-demografické
interakcie
realizované prostredníctvom analýzy navyše preukázali
dva základné trendy. Prvým je, že nízka povolená
rýchlosť (v obytných zónach a na uliciach priateľských
k cyklistom) je oveľa výhodnejšia pre tých, ktorí sa
prepravujú s deťmi. Druhým trendom je, že ľudia, ktorí
uviedli, že na bicykli jazdia iba zriedka (menej často
ako na týždennej báze) využívajú cyklotrasy s hladkým
povrchom omnoho menej. A nakoniec, ďalším kľúčovým
zistením bolo, že dlhší čas prepravy sa spája s výrazne
nižším počtom cyklistov, z čoho vyplýva, že bicykel sa
v Grécku stále používa skôr na menšie vzdialenosti.

Ako by vyzeralo vaše vysnívané mesto z hľadiska
dopravy/mobility?
Mesto priateľskejšie a príťažlivejšie pre cyklistov,
s menším znečistením životného prostredia
a s rozsiahlou a súvislou cyklodopravnou sieťou na
celom území. A k tomu chránené historické centrum
s obmedzením premávky a propagáciou existujúceho
kultúrneho, prírodného a architektonického dedičstva.
Aké prvé kroky sa teraz musia podniknúť vo vašom
meste, aby sa vaša vízia pre mobilitu uskutočnila?
Zavedenie plánu udržateľnej mestskej mobility pre mesto
Drama je kľúčom k úspechu a postupnému dosahovaniu
cieľov mestskej samosprávy.

PRIESKUM
Cyklodopravné iniciatívy v Grécku sú stále neucelené
a málo inšpirujú samosprávy miest k zavedeniu takých
opatrení, ktoré by znižovali závislosť na automobilovej
doprave a zlepšovali kvalitu verejných priestorov.
Cieľom projektu Cyclurban je pomáhať mestám pri
vytváraní potrebnej cykloinfraštruktúry a parkovania

Michael Tassou,
zástupca primátora mesta Drama
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VYPRACOVANIE ODPORÚČANÍ NA
NÁRODNEJ ÚROVNI PRE GRÉCKO

v oblasti komunikácie a distribúcie informácií.
Výsledky preukázali, že infraštruktúra má v mnohých
gréckych mestách nedostatky. Týmito nedostatkami
sú napríklad absencia jazdných cyklopruhov, neúplné
cyklodopravné siete a chýbajúce označenia. Výsledky
prieskumu ďalej preukázali, že grécke samosprávy
nemajú špecializované oddelenia dopravy, úseky
udržateľnej mobility, ani v tejto oblasti vzdelaný
personál. Tieto zistenia lokálneho charakteru sa týkajú
aj všeobecných nariadení na národnej úrovni, ktoré sa
k oblasti cyklodopravy a budúcej mestskej mobility
stavajú viac-menej ľahostajne. Ďalším dôležitým
zistením bolo, že projekty miestneho rozsahu, ako
napríklad Cyclurban, môžu naštartovať vypracovanie
nariadení na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny
klímy.

Navrhované odporúčania na národnej úrovni (ONÚ)
sú opatrenia, ktoré majú za cieľ podporiť ďalší rast
cyklodopravy pri relatívne nízkych nákladoch na
implementáciu. Tieto odporúčania predstavujú
opatrenia s možnosťou ich okamžitého a strednodobého
zavedenia do praxe, ktoré sú zamerané na rôzne
zainteresované strany a ktoré zmierňujú identifikované
prekážky a zameriavajú sa na niekoľko prioritných
oblastí.
ONÚ boli vyvinuté gréckymi partnermi projektu
spolu so zúčastnenými stranami, medzi ktorými sú
projektanti urbánneho rozvoja, architekti, mestskí
experti, príslušníci polície, cyklisti, miestni politici
a ďalší. Všetky zainteresované strany boli vyzvané
k tomu, aby prediskutovali vhodné opatrenia, ktoré
povedú k fungujúcim rozumným a nízkonákladovým
krokom pre úspešné posilnenie cyklodopravy v Grécku.
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ODPORÚČANIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI PRE GRÉCKO
Por.č.

Odporúčanie

Popis status quo

Navrhované zmeny na národnej úrovni

1

Nízkorozpočtové intervencie
na zaistenie celoštátneho
pokrytia, napríklad dopravné
značky označujúce cesty
zdieľané bicyklami a autami

Cyklistická infraštruktúra v gréckych mestách je
často nedostatočná. Na mestských cestách často
chýbajú dôležité prvky bezpečnej cyklistickej
premávky, napríklad vodorovné dopravné
značenie. Cyklista má povolené používať všetky
cesty, s výnimkou hlavných mestských tepien.

Vo všetkých gréckych mestách je potrebné
zaviesť vodorovné dopravné značenie a dopravné
značky na cestách, ktoré sú zdieľané cyklistami
a vodičmi. Využiť na prepojenie miest a následne
tiež plánovaných sietí sa majú aj existujúce cesty
mimo územia mesta.

2

Ulice s upokojenou dopravou
s najvyššou povolenou
rýchlosťou 30 km/h

Zóny s upokojenou dopravou sa vyskytujú vo
veľmi malom počte gréckych miest. Maximálna
povolená rýchlosť na väčšine mestských ciest
v Grécku je 50 km/h. Cesty s maximálnou
povolenou rýchlosťou 30 km/h sa vyskytujú iba
v okolí škôl a iba v niekoľkých gréckych mestách.

Zavedenie ulíc s upokojenou dopravou
s maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h.
Na uliciach s upokojenou premávkou by mali byť
dopravné pruhy zúžené a mali byť pridané tzv.
„bulb-outs“ (miesta s rozšíreným chodníkom)
a „pitch points“ (zúženie cesty rozšírením
obrubníkov po oboch stranách vozovky). Aby
sa zvýšil podiel cyklistov a peších a znížila
sa premávka motorových vozidiel, niektoré
parkovacie miesta by sa mali zrušiť, aby sa
vytvoril nový voľný priestor.

3

Zlepšenie stavu chodníkov

Celkový stav mnohých gréckych chodníkov
odrádza ľudí od pešej chôdze. Iba 20 % gréckych
chodníkov má minimálnu šírku podľa nedávno
stanovených pravidiel (šírka väčšia ako 2,10 m).
Priemerná šírka chodníkov v gréckych mestách
je pritom iba 1,50 m. Chodníky sú tiež často plné
rôznych prekážok, predstavujúc pre chodcov
skutočné ohrozenie.

Užšie dopravné pruhy na vytvorenie väčšieho
priestoru pre chodcov a obmedzenie parkovania
na chodníkoch. Ďalej by sa mali inštalovať šikmé
plochy k obrubníkom pre jednoduchší prechod
z chodníka na vozovku a z chodníkov musia byť
odstránené prekážky.

4

Propagovať opatrenia,
ktoré zľahčia kombinované
používanie verejnej dopravy
a bicyklov

Intermodálna preprava, zahŕňajúca používanie
bicykla ako dopravného prostriedku,
predstavuje menej ako 1 % z každodennej
prepravy v gréckych mestách. Vo vlakoch je
povolené prepravovať bicykle iba v jednom
vozni, čo odrádza od kombinovaného využívania
verejnej dopravy a bicyklov.

Zvýšiť podiel spolupráce medzi miestnymi
orgánmi a dopravnými prevádzkovateľmi s cieľom
rozvíjať celostný prístup k dopravnému systému.

5

Stanovenie noriem na
podporu zdieľaného užívania
mestských ulíc pre autá
a bicykle. Zavedenie nových,
inovatívnych a pokrokových
noriem, kde ulice a cesty sú
zdieľané chodcami, cyklistami
a vodičmi áut

V Grécku neexistujú právne predpisy týkajúce
sa zdieľaného mestského priestoru. Zdieľanie
spoločnej cesty je často jediným riešením,
pretože priestor potrebný pre cyklistickú
infraštruktúru podľa gréckych usmernení často
nie je k dispozícii.

Nové cyklodopravné smernice na národnej úrovni
musia mať za cieľ otvoriť dialóg o všeobecne
platných dopravných smerniciach. Mnohé
normy sa musia prehodnotiť s prihliadnutím na
technologické zmeny a nedostatočný priestor
v centrách gréckych miest.

6

Zlepšenie manažmentu
mobility, ktorý zahŕňa
opatrenia podporujúce
udržateľnú mobilitu

Vláda a samosprávy miest neposkytujú žiadne
finančné stimuly spoločnostiam podporujúcim
cyklodopravu. Len niekoľko spoločností v Grécku
svojim zamestnancom ponúka benefity za
bicyklovanie do práce.

Nové cyklodopravné smernice na národnej úrovni
by mali zahŕňať súbor ekonomických benefitov
pre spoločnosti podporujúce cyklodopravu.
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7

Ustanovenia o nových
dopravných prostriedkoch,
akými sú napríklad elektrické
kolobežky

Súčasné právne predpisy nezahŕňajú primerané
usmernenia a pravidlá cestnej premávky pre
nové spôsoby mobility, ako napríklad elektrické
kolobežky.

Nové spôsoby mobility, ako napríklad elektrické
kolobežky, by mali mať povolené zdieľať cesty
s motorovou premávkou. Všetci účastníci cestnej
premávky by mali povinne poznať pravidlá
premávky, aby mohli bezpečne zdieľať cesty
s ostatnými vozidlami.

8

Vzdelávanie zamestnancov
v mestských samosprávach
a regiónoch

V súčasnosti sa cyklodoprava nepovažuje
za súčasť riešení problémov so zhustenou
premávkou. Iba málo personálu na mestských
úradoch si je vedomých potenciálu udržateľnej
mobility a má kvalifikáciu na zavedenie úspešnej
zmeny v oblasti mobility.

Workshopy a semináre pre zamestnancov
v mestských samosprávach a regiónoch by mali
byť určené na vzdelávanie o pozitívnych efektoch
udržateľnej mobility a odovzdať im know-how
k vytváraniu trvalo udržateľných zmien v oblasti
mobility.

9

Prenesenie zodpovednosti
na mestské samosprávy za
zmierňovanie negatívnych
dopadov klimatickej zmeny
a sledovanie progresu
v zavádzaní smerníc v oblasti
udržateľnej mobility

V súčasnosti grécki politici či personál
v gréckych mestských samosprávach
a regiónoch nemá poznatky o dopadoch
a výzvach vyplývajúcich z klimatickej zmeny.
Nikto nie je zodpovedný za zmierňovanie
negatívnych dopadov klimatickej zmeny, ani
za sledovanie progresu v zavádzaní smerníc
v oblasti udržateľnej mobility.

Zriadenie úradu pre udržateľnú mobilitu vo
všetkých samosprávach a regiónoch Grécka.
Tieto úrady sa budú zaoberať nariadeniami
na zvrátenie negatívnych dopadov klimatickej
zmeny. Budú tiež sledovať progres v zavádzaní
smerníc v oblasti udržateľnej mobility.

10

Prerozdelenie finančných
prostriedkov na podporu
cyklodopravy a iných
udržateľných spôsobov
mobility

Regióny a mestské samosprávy majú tendenciu
investovať viac peňazí do opatrení, ktoré
kapacitne rozširujú cestnú sieť a počet
parkovacích miest pre automobily, ako do
opatrení súvisiacich s udržateľnou mobilitou.

Musí byť zvýšený podiel finančných prostriedkov,
ktoré samosprávy vynakladajú na opatrenia na
podporu cyklodopravy a udržateľnej mobility.

11

Školské kampane zamerané
na systematické a nepretržité
vzdelávanie študentov
a kultiváciu udržateľnejšieho
spôsobu dopravy a životného
štýlu vo všeobecnosti

Grécki žiaci nezvyknú chodiť do školy na
bicykloch, pretože rodičia nepovažujú
cyklodopravu za bezpečnú. Školské vzdelávacie
programy v oblasti cyklodopravy alebo trvalej
udržateľnosti sú zriedkavé.

Pre potreby škôl by mal byť vytvorený kurz
s cieľom povzbudiť žiakov, aby jazdili do školy na
bicykli. Kurz by mal byť založený na vedeckých
poznatkoch o trvalej udržateľnosti, najmä o
udržateľnej mobilite.
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