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Úvod
Hlavný cieľ predkladanej príručky

Projekt s názvom “mobile2020 - viac cyklistickej do
pravy v malých a stredne veľkých mestách v krajinách
strednej a východnej Európy do roku 2020”, si kladie
za cieľ zvýšiť podiel cyklistiky ako rovnocenného spôsobu každodennej dopravy. Jazda na bicykli je často vnímaná ako športová alebo voľnočasová aktivita a nie je
považovaná za každodenný dopravný prostriedok, ba často
sa vníma ako prostriedok špecifickej skupiny obyvateľstva.
Projekt mobile2020 sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj
ľudských zdrojov šírením odborných poznatkov vo vybraných
cieľových krajinách. Šírenie najnovších odbornýchpoznatkov
bude prebiehať vyškolením národných školiteľov v jedenástich krajinách strednej a východnej Európy v oblasti rozvoja
cyklistickej dopravy a plánovania. Táto príručka je adresovaná primárne školiteľom na národnej úrovni, ktorí nemusia
byť plánovači z oddelenia dopravy alebo komunálni politici.
Práve úlohou školiteľov bude zabezpečiť ďalšie šírenie nadobudnutých vedomostí a praktických skúseností ohľadom
rozvoja cyklistickej dopravy, medzi čo najväčšie množstvo
politikov s rozhodovacou funkciou a medzi územných a dopravných plánovačov. Pevne veríme, že predkladaná príručka
si nájde priaznivcov aj medzi odbornou verejnosťou.

Malé a stredne veľké mestá strednej a východnej Európy
s počtom obyvateľov do 350000 sú cieľovou skupinou
predkladaného materiálu a preto aj uvádzané príklady
dobrej praxe sú z miest podobnej veľkosti.
Predmetný dokument uvádza materiály, prípadové
štúdie a teoretické poznatky, ktoré sumarizujú odborné
znalosti o cyklistickej doprave ako efektívneho, plnohodnotného spôsobu dopravy v mestských oblastiach.

Štruktúra dokumentu
Propagácia cyklistickej dopravy ako každodenného
dopravného prostriedku sa opiera o rôzne tematické
oblasti, ktoré sú vzájomne prepojené, v niektorých
prípadoch sa prekrývajú a zároveň sú na sebe funkčne
závislé. Preto aj rozdelenie na jednotlivé tematické
bloky sa javí ako pragmatický a praktický prístup pri
školeniach školiteľov.
Cyklistická doprava a podpora jej rozvoja sú navzájom
prepojené a predstavujú najdôležitejší aspekt pri zavádzaní trvalo udržateľnej prepravy v mestách, kde
cyklistická doprava je chápaná ako plnohodnotný dopravný prostriedok a predstavuje moderný spôsob dopravy a novú mestskú kultúru.
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Rozvoj ľudských zdrojov v projekte mobile2020 ohľadom
cyklodopravy, je rozdelený do štyroch tematických oblastí:

• Strategické územné plánovanie a plánovanie
rozvoja dopravy

• Projektovanie dopravnej infraštruktúry
• Služby pre cyklistov
• Komunikácia a marketing zamerané na zmenu
návykov

6

Jednotlivé tematické oblasti by mali byť chápané a implementované spoločne, ako jednotný prepojený systém, pretože zavádzanie izolovaných opatrení ako napríklad len výstavba infraštruktúry bez opory v kvalitnom
plánovaní, alebo bez vytvorenia dodatkových služieb pre
cyklistov, nemôžu vytvoriť základ pre zlepšenie cyklistických podmienok v mestách. Zároveň je nutné zdôrazniť,
že projekt sa implementuje vo viacerých krajinách a
uvádzané príklady nemusia vždy sedieť podmienkam v
našich mestách. Našim cieľom je vám priniesť príklady a
možnosti rôznych opatrení a zároveň vás inšpirovať, ako
môžu byť či už cyklo-stratégie alebo samotné podmienky
pre cyklistov dobre premyslené. Netreba zabúdať ani na
skutočnosť, že preberanie nápadov a inšpirácií vždy musí
vychádzať z miestnych podmienok.
Obrázok 1 Predstavuje schematické znázornenie konceptu štyroch tematických oblastí príručky projektu
mobile2020. Schéma vyjadruje cyklistickú dopravu,
ako komplexný systém pozostávajúcim z rôznych častí,
ktoré spoločne vytvárajú podmienky pre použitie bicykla ako každodenného dopravného prostriedku.

tné pravidlá cestnej premávky alebo cez zmenu jeho
vnímania pomocou komunikácie. Len pre ilustráciu tejto
úvahy: v Holandsku na bicykli jazdia ministri a Kráľovná,
naopak v Indii je to dopravný prostriedok chudobných.
Celosvetovo sa rozširuje rodina hrdých cyklistov, či už je
to napríklad cez rôzne hnutia ako „Cycle Chic“ (pozn.:
„Cycle Chic“ predstavuje cyklistov používajúcich bicykel
ako dopravný prostriedok do práce v slušnom oblečení)
alebo stredná trieda, ktorá čoraz viac uprednostňuje bicykel ako dopravný prostriedok.
V tejto súvislosti, funkčné využívanie územia miest,
spôsob dopravy, cestná a železničná infraštruktúra
dopĺňajú celkový obraz o vyspelosti spoločnosti a jej
smerovaní. Význam slova „kultúra“ v tomto prípade
predstavuje odklon od tradičného spôsobu nalinkovania dopravy. Pojem „kultúra“ predstavuje dynamický proces, pri ktorom sa berú do úvahy zamýšľané i
nezamýšľané dopady, rovnako ako aj analýza spätnej
väzba od užívateľov infraštruktúry. Základom pre vytvorenie „kultúry mobility“ je spôsob akým je spätná
väzba chápaná, spracovaná a ako sa komunikuje či už s
užívateľmi, oficiálnymi predstaviteľmi alebo politikmi.
Príkladom môže byť komunikácia formou participácie,
ktorá sa priamo odzrkadlí na zlepšovaní jej kvality.
Takýto prístup poskytuje spätnú väzbu pre ďalší rozvoj
infraštruktúry v zmysle konceptu „spoločne zdieľaného
verejného priestoru“, ktorý je tak formovaný pozorovaním, postrehmi, vnímaním a názormi jeho užívateľov.
Politika

Regulácia

Koncept „kultúra mobility“ ako rámec pre
proces rozvoja ľudských zdrojov v projekte
mobile2020
Pojem „kultúra mobility“ sa používa v rôznych kontextoch pri presadzovaní trvalo udržateľnej dopravy a trvalo udržateľného spôsobu života. Ďalšie používané pojmy
ako napríklad „dopravná kultúra“ alebo „podmienky
vhodné pre cyklodopravu“ a iné príbuzné termíny majú
skôr metaforický význam a nie sú presne zadefinované.1
Len stručne, termín „kultúra“ je spravidla definovaný
ako súbor „zvykov“, “vzťahov“, „inštitúcií“ a iných
„čŕt“, ktoré charakterizujú spoločnosť s rôznym symbolickým významom. Dobrým príkladom je práve cyklistická doprava. Symbolizmus, ktorý sa s bicyklom spája,
spôsob akým je bicykel vnímaný a akceptovaný sa práve
líši podľa kultúrnej a sociálnej vyspelosti spoločnosti.
Rešpektovanie bicykla ako plnohodnotného dopravného
prostriedku sa dá dosiahnuť jednoducho, buď cez strik1

Götz/Deffner (2009)
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Obr. 2:
Zdroj:

Faktory ovplyvňujúce „kultúru mobility“
Adaptované z Götz/Deffner 2009

Kultúra môže v prvom rade byť vnímaná v pluralitnej a
relačnej súvislosti. Rovnako ako existujú rôzne úrovne
kultúry dopravy, tak tiež existujú rôzne cesty, ktoré vedú
k viac kultúrnej a udržateľnej mobilite. Pri prepojení
trojice aspektov „ekonomického“, „ekologického“ a „sociálneho“ presne definujeme rámec, okolo ktorého by
sa doprava a prepravovanie osôb malo rozvíjať. Pojem
„sociálny“ v tomto kontexte neznamená len vyhnutiu sa
diskriminácii alebo nespravodlivosti v doprave, ale znamená aj možnosť rozmanitosti životného štýlu a možnosť
výberu z rôznych spôsobov dopravy.

Úvod
V takomto ponímaní trvalo udržateľná mobilita predstavuje
multimodálnosť s možnosťou výberu viacerých spôsobov
prepravy. Znamená to, že nie je k dispozícii len jeden univerzálny spôsob pre naplnenie potreby na dopravu, ale že
je k dispozícii väčší výber možností dopravy a že si môžeme
vybrať dopravu, ktorá je vyhovujúcejšia, efektívnejšia a
poskytuje nám väčšiu pohodu počas cestovania. Takto definovaná požiadavka nie je ničím novým pre dopravný výskum
alebo plánovanie dopravných stratégií, ale len máloktoré
mesto, či volený zástupca sa pustí do otvorenej debaty o
potrebe vytvorenie „kombinovanej dopravy“.
Hlavnými indikátormi zavedenia udržateľnej „kultúry
mobility“ je práve komunikácia a zapájanie sa verejnosti. Rozlišujeme tri úrovne takejto komunikácie:

• Vytvorenie možností pre cestujúcich zvoliť si spô
sob dopravy poskytnutím vhodnej infraštruktúry

• Výmena informácií a prezentovanie
• Cieľom nie je len prijímanie informácií od plánovačov,
developerov a poskytovateľov dopravy, ale je to obojsmerná komunikácia, kedy užívatelia (infraštruktúry
a dopravy) v spätnej väzbe definujú svoje potreby,
požiadavky a to, čo im vyhovuje alebo prekáža.
Ak si vypožičiame prístup používaný v marketingu pro
duktov, tak nové možnosti dopravy musia byť prezentované ako niečo zmysluplné a praktické, ale zároveň musia
vytvárať emočný zážitok, a preto byť jednotne a esteticky
nadizajnované. Zavádzanie nových spôsobov dopravy preto musí spĺňať princípy marketingovej komunikácie.

Cyklistika ako súčasť kultúry trvalo
udržateľnej mobility
Presadzovanie každodennej dopravy na bicykli si vyžaduje
viac, ako len investovanie do dobre premyslenej cyklistickej infraštruktúry. Rozhodnutie sa ľudí pre bicykel ako dopravného prostriedku nespočíva len vo vybudovanej širokej
sieti cyklistických trás. Preto je nutné brať do úvahy, že
zmena návykov, v tomto prípade dopravných návykov a
každodennej rutiny, je zmenou životného štýlu, ktorá má
dlhodobý charakter v porovnaní s krátkodobým racionálnym rozhodnutím. Zmenou návyku rozumieme napríklad
danie prednosti bicyklu pred autom pri cestách krátkej vzdialenosti, ale nemusí to hneď znamenať, že každú cestu
absolvujeme len výhradne na bicykli.
Je ťažké ovplyvniť iracionálne rozhodovanie len
zlepšením cyklistickej infraštruktúry, je nutné zvoliť
systematický prístup, ktorý berie do úvahy oba spôsoby
správania sa pri výbere dopravy, iracionálne (emočné)
ako aj racionálne. Jednoznačne témou číslo jedna v krajinách strednej a východnej Európy je budovanie novej
a hlavne bezpečnej cyklistickej infraštruktúry. Čo iné
okrem infraštruktúry by mohlo prispieť k zmene návykov

a správania sa, je prezentovanie iných prínosov cyklistiky, napríklad pocitových a zároveň vylepšenie celkového imidžu cyklodopravy. Spôsob dopravy, pre ktorý sa
ľudia rozhodujú, je ovplyvnený aj tým, čo pre nich daný
spôsob symbolizuje. Toto vnímanie sa odlišuje na základe
rozdielneho sociálneho a kultúrneho pozadia.
Základom pre dosiahnutie väčšieho množstva cyklistov v uli
ciach miest je profesionálna komunikácia, ktorá sa venuje
zmene návykov. Každý spôsob komunikácie a marketingu,
ktorého výsledkom má byť zmena návykov, musí ako základ
brať do úvahy vnímanie cyklistickej dopravy. Z dlhodobého
hľadiska, ovplyvniť alebo zmeniť toto vnímanie ľudí pomocou komunikácie znamená zmeniť ich rebríček hodnôt, dať
im zážitok, zbaviť ich obáv a naplniť ich potreby.
Pri plánovaní komunikácie so zámerom ovplyvniť dopravné
zvyklosti je dôležité mať tiež na pamäti, že komunikácia
nie je podriadená cyklistickej infraštruktúre. Či už sa jedná
o materiálny rozmer dopravnej infraštruktúry alebo jej
symbolický rozmer ako je vnímaná, obe vytvárajú celkový
obraz kultúry mobility. Preto v projekte mobile2020, pri
posilňovaní rozvoja každodennej cyklistickej dopravy, sa
za základ považuje vzájomné prepojenie jednotlivých aspektov, či už ide to plánovanie alebo výstavbu cyklistickej
infraštruktúry, služby pre cyklistov alebo komunikáciu,
ktorá má smerovať k zmene prepravných návykov. Predkladaná príručka je preto rozdelená na základe štyroch
spomínaných aspektov, ktoré spoločne tvoria jeden integrovaný prístup pri presadzovaní konceptu kultúry mobility.

Prístup rozdelenia miest: začiatočník,
pokročilý, šampión
V jednotlivých kapitolách Príručky mobile2020 nájdete veľa tém obsahujúcich propagáciu cyklodopravy a
know-how z plánovania, ktoré boli pôvodne zozbierané
pre projekt „PRESTO“.2 V projekte PRESTO bol zvolený
prístup, ktorý rozdeľuje mestá v závislosti od úrovne
vybudovania cyklistickej infraštruktúry a na základe
ďalších dvoch indikátorov na mestá troch kategórií:
začiatočník („štartujúce mesto“), pokročilý („stúpajúce mesto“) a šampión („mesto splnených cieľov“). V
nasledujúcom odseku podávame bližšie vysvetlenie.
Úroveň rozvoja cyklistickej dopravy v mestách je posudzovaná na základe dvoch ukazovateľov:
1. Podmienky cyklistickej dopravy a
2. Intenzita cyklistickej premávky
Hodnotenie podmienok cyklistickej dopravy obsahuje
otázky: ako je v danom čase cyklistika bezpečná, jednoduchá, pohodlná a atraktívna?

2

Paragraph taken from Dufour (2010) and edited
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Kvalitatívne hodnotené aspekty:

• Cyklistická infraštruktúra
• Intenzita dopravnej premávky a rýchlosť
• Pravidlá pre regulovanie dopravy ako je
spomaľovanie dopravy, alebo zóny bez áut

• Urbanistická skladba: Je mesto úplne kompaktné,
zmiešané alebo husté, s krátkymi vzdialenosťami
medzi cieľmi cesty, alebo je roztiahnuté s nut
nosťou potreby auta? Tieto podmienky sa môžu
líšiť v jednotlivých častiach toho istého mesta.
8

Meranie intenzity cyklistickej dopravy ako kvantitatív
neho ukazovateľa:

• Meranie

podielu denných ciest bicyklom sa vykonáva sčítaním cyklistov na vybraných miestach
alebo dotazníkovým prieskumom.

Mestá z kategórie štartovacích miest, tvz. „začiatočníci“
dosahujú nízke hodnotenie v oboch ukazovateľoch,
naopak „šampióni“ dosahujú v oboch ukazovateľoch
vysoké hodnotenie. Nenájdete mesto, ktoré by malo
vysoko-kvalitnú infraštruktúru a žiadneho cyklistu a
naopak, mesto so zlými podmienkami a veľké množstvo
cyklistov. Celkom početnou a rozmanitou skupinou sú
práve mestá v kategórií „pokročilý“, ktoré sa pasujú s
rôznymi výzvami. Sú mestá, ktoré dosahujú stredne-vysoký podiel cyklistickej dopravy (priemerne medzi 10%
až 30%), a to aj napriek veľmi biednej infraštruktúre.

A ako sme už spomínali, sú mestá, ktoré vynaložili veľa
úsilia na zvýšenie kvality cyklistickej infraštruktúry, ale
plánovaný efekt zvýšenia cyklistov sa nedostavil.
Nasledujúci diagram vyjadruje postupnosť vynakladaného úsilia pri rozvoji cyklistickej dopravy počas
troch fáz (tieto odporúčania sú v súlade s úrovňami
kvality cyklistickej stratégie BYPAD). Nedá sa povedať,
že by bola priama závislosť medzi jedným konkrétnym
opatrením a jeho priamym podielom na zvýšení cyklistickej dopravy alebo na jej bezpečnosti.
Reálnejšie sa ukazuje, že pozitívny efekt dosahuje zadefinovanie širších cieľov a odpovedajúceho súboru opatrení,
ktoré sú prispôsobené úrovni vybraného mesta. V kocke,
tieto opatrenia môžu viesť mesto krok za krokom pri
rozvoji stratégie a previesť ho z kategórie „začiatočník“,
cez pokročilého až po „šampióna“ a možno aj ďalej.
Diagram vyjadruje množstvo nápadov. Cyklo-stratégia
definuje pre každú úroveň rozdielny cieľ.

• Začiatočník:
•
•

začína tým, že robí cyklodopravu
uskutočniteľnou, bezpečnou a akceptovanou
Pokročilý: láka viac cyklistov a
Šampión: sa snaží ľudí na bicykli udržať.

Tvorba cyklistických stratégií si podľa toho vyžaduje
namixovať ten správny pomer zložený z rozvoja
infraštruktúry a propagačných aktivít. Pri „začiatočníkovi“
a „šampiónovi“ prevažuje budovanie infraštruktúry, pro
pagačné aktivity zase prevažujú pri „stúpajúcom meste“.

Postupnosť úsilia cyklostratégie prístupu PRESTO
Vytvoriť bezpečnú a
rešpektovanú cyklistiku
odmena
presviedčanie

Dostať ľúdí na bicykle

odmena

povzbudenie
komfort &
atraktivita
koherentnosť

presviedčanie

propagácia

bezpečnosť &
smerovanie

MESTO ZAČIATOČNÍK
bezprostredné okolie

Obr. 3:
Zdroj:

PRESTO diagram predstavujúci rámec
Dufour 2010

presviedčanie
povzbudenie

komfort &
atraktivita

koherentnosť
koherentnosť

bezpečnosť &
smerovanie

infraštruktúra

odmena

povzbudenie
komfort &
atraktivita

Legenda:

Udržať cyklistov na
sedadlách bicyklov

MESTO SKOKAN

bezpečnosť &
smerovanie

MESTO ŠAMPIÓN
celomestská dopravná sieť

Úvod
Údaje a pomery jednotlivých kategórií v diagrame
považujte za relatívne údaje. Určite by nemali byť chápané, ako údaje pre kvantifikovanie nákladov a investícií.
Celkové náklady zvyčajne sú nižšie na začiatku budovania
infraštruktúry a rastú spoločne s rozrastaním sa cyklistickej siete, ktorá vedie k vyšším nárokom na parkovacie miesta pre bicykle alebo výstavbu cyklomostov. Všeobecne
platí, že prostriedky vynaložené na propagáciu, sú oveľa
nižšie ako na infraštruktúru.
Ba navyše tento diagram vyjadruje, že akékoľvek
opatrenie je relevantné pre ktorúkoľvek úroveň, len
potrebné je zmeniť jeho intenzitu. Zároveň vybrané
opatrenia zvyšujú výsledný efekt v rámci jednotlivých
úrovní. Samozrejme, že mestá budú musieť prispôsobiť
dané opatrenia na svoje miestne podmienky a podľa
potreby pridať alebo ubrať niektoré z opatrení.
Pre viac informácií o metodike PRESTO viď publikáciu
„PRESTO Cycling Policy Guide General Framework“.
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Claus (2002): Integration of cycling planning in
urban and transport planning. Handbook. Urb-Al
project. Utrecht.

Obr. 4:
Zdroj:

Cyklistická značka, Budapešť (Maďarsko)
Schuster 2011
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Kapitola I: Strategické plánovanie
1.

Strategické plánovanie ako
neodlúčiteľná súčasť kultúry
mobility

Plánovanie je neoddeliteľnou súčasťou presadzovania cyklistickej dopravy. Medzi jeho hlavné ciele patrí
odstránenie nedostatkov súčasného stavu, zadefinovanie
konkrétnych opatrení a racionálne využívanie fondov a
finančných zdrojov. Plánovanie tak napomáha rozložiť
si a zorganizovať vynakladané úsilie. Ďalšou dôležitou
úlohou plánovania je rozhodnúť medzi konkurenčnými
záujmami, pretože rozvoj cyklistickej dopravy nestojí izolovane, ale je súčasťou komplexného územného
rozvoja s prepojením na verejnú dopravu a dopravnú
infraštruktúru. Zároveň podlieha a musí byť v súlade
s nadradenými témami ako sú financovanie alebo politická vôľa. Preto sa v procese plánovania formulujú
hlavné ciele. V prípade, že sú v súlade s ostatnými záujmami a plánmi mesta, je oveľa jednoduchšie zavádzať
plánované opatrenia a dosiahnuť tak želaného výsledku. Strategické plánovanie je tak ideálnym nástrojom pre presadzovanie a podporu cyklistickej dopravy
v mestách a napomáha k efektívnemu dosahovaniu
stanovených cieľov.

Obr. 1:
Zdroj:

Značenie cyklistickej siete v Hamburgu, 		
Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

2.

Integrovaná dopravná politika
mesta

V posledných desaťročiach začalo veľa miest po celom
svete podporovať cyklistiku ako ideálny spôsob dopravy.
Treba však podotknúť, že len v málo mestách sa podarilo
dosiahnuť úplnú integráciu cyklodopravy do ich doprav
ného systému, ako úplne rovnocennú súčasť dopravy. 1
Úspešné cyklistické politiky sú navrhnuté ako súčasť
integrovanej dopravnej mestskej politiky, ktorá obsahuje všetky druhy dopravy. Ďalej, by mali byť posilnené inými strategickými nástrojmi ako sú stratégia
využívania územia, územné plány, socioekonomické
stratégie s dôrazom na ich vzájomné prepojenie. Stačí
uviesť príklad, keď na jednej strane sa stavia diaľnica
a na druhej sa buduje trasa pre cyklistov, jednoznačne
to bude viesť k vzájomným kolíziám, ktoré budú mať
za následok oneskorenie výstavby a nechuť cyklistov
využívať takúto infraštruktúru a pravdepodobne dôjde
k níženiu bezpečnosti cyklistov. Integrovaná dopravná
politika (mesta), tak v rámci organizmu mesta kontroluje rovnováhu a rozmiestnenie dopravnej infraštruktúry
vzhľadom k rôznym spôsoby dopravy a vytvára prirodzený
priestor, ktorý si jednotlivá doprava vyžaduje. Ako výsledok by mal byť znížený čas prepravy. Doprava mesta sa
tak stáva bezpečnejšou a zvyšuje sa tak kvalita bývania v
meste pre jej obyvateľov, cyklistov aj necyklistov.
I keď je táto kapitola zameraná na cyklistickú politiku
(rozumej aj ako stratégia rozvoja cyklistickej dopravy),
je nutné ju vnímať v širšom kontexte integrovanej dopravnej politiky, nakoľko cyklodoprava nie je v rámci
organizmu mesta izolovaná. Preto akákoľvek cyklistická
politika/cyklostratégia by mala byť vyvinutá v súlade
s dopravnou politikou/stratégiou mesta a mala by sa stať
jej neoddeliteľnou súčasťou. Premávka v meste a doprava vo veľkej miere ovplyvňujú celkový vzhľad a vnímanie
mesta, obe sú dôležité pre hospodárenie mesta a môžu
mať negatívny dopad na celkovú kvalitu života v meste.
Bezpečnosť na cestách, zvýšený hluk, zvýšené znečistenie
ako aj zvýšená doba trvania prepravy a uviaznutie v dopravných zápchach sa spoločne podieľajú na spomínanej
kvalite života ovplyvneného dopravnou situáciou v meste.
Na jednej strane sa mestá rozvíjajú popri dopravných systémoch, na strane druhej, sa dopravné systémy prispôsobujú
potrebám miest. Dopravný systém plní dôležitú funkciu
pre každodenný život v meste, a preto ciele, ktoré súvisia
s dopravou, sú súčasťou hlavných cieľov mesta.
Integrovaná dopravná politika mesta obsahuje víziu
želaného budúceho stavu dopravného systému daného
mesta, súbor cieľov, ktoré musia byť splnené a prehľad
1

Kapitola 2 prevzaté a upravené z Buis (2001)
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oboch opatrení, hmotných (výstavba infraštruktúry)
ako aj nehmotných (rozpočtovanie, usmernenia, propagácia, a iné). Tieto dlhodobé vízie mesta týkajúce sa
rozvoja dopravy by mali byť formulované v dopravnom
generely (dopravná stratégia mesta), ktorý obsahuje:

• Vyhlásenie

mesta o jeho vízii a pláne pre rozvoj
dopravného systému

• Ciele

a plánované úlohy pre mestskú dopravu
a rôzne spôsoby mestskej dopravy

• Prehľad

oboch typov opatrení, hmotných aj nehmotných pre splnenie stanovených cieľov
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Obrázok 2 znázorňuje vzájomné prepojenie vízií, cieľov,
plánovaných úloh a uvádza niekoľko príkladov. Napriek
tomu, že konkrétne opatrenia majú najväčší dopad na
splnenie stanovených cieľov, vypracovanie vízie, cieľov
a plánu úloh je predpokladom práve pre správny výber
opatrení. Dobre stanovené ciele, plán úloh a opatrenia
nás tak privedú k želanej vízii.

Vyhlásenie mesta a jeho vízia
Vyhlásenie mesta môže byť pripravené v rámci ktorej
koľvek politiky/stratégie mesta, ale za účelom presadzovania efektívnej dopravnej politiky mesta je ideálne, ak je
súčasťou prioritných cieľov a jeho programového vyhlásenia. Všeobecne, vízia mesta nám prezrádza, kam sa chce
mesto uberať a definuje tak strategické materiály, plány
a koncepcie, ktoré musí mesto prijať. Koncepcia rozvoja mesta a súvisiace vyhlásenie môže obsahovať škálu
rôznych vyhlásení, ale zvyčajne obsahuje nasledujúce:

• Vyhlásenie k želanej kvalite života v meste: aká by
mala byť kvalita života v meste?

• Vyhlásenie

k plánovanému hospodáreniu mesta:
ako získa mesto finančné prostriedky?

• Vyhlásenie

k rovnosti a rovnocennosti: ako by
mal byť spravovaný majetok mesta a prístup k
službám?

VÍZIE

aký by mal byť
život v meste?

príklady:
• postavené na princípe udržateľnosti
• poskytujúce vysokú kvalitu života
• každý občan má rovnakú „hodnotu“

VYŠŠIE
CIELE

Čo sa musí v
doprave dosiahnuť aby sa vízia
naplnila?

príklady:
• zníženie škodlivých emisií
• zníženie vzdialeností v doprave
• zvýšenie kapacity verejnej dopravy

JEDNOTLIVÉ
CIELE

Koľko úsilia
potrebujeme?

VÍZIE

Čo môžme
urobiť?

Obr. 2:
Zdroj:

od vízií k opatreniam (obsahuje príklady)
Vlastná schéma

príklady:
• zníženie motorovej dopravy o 10% do roku 2020
• do roku 2020 by 80% populácie malo mať
supermarket do vzdialenosti max. 500m
• do roku 2020 dalších 1.000 stojanov pre bicykle

príklady:
• plošné zvýšenie poplatkov za parkovanie
• zjednodušenie byrokracie budovania obchodných domov v obytných štvrtiach
• finančná podpora parkovacích miest pre bicykle
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Väčšinou spomínané vyhlásenia sú priamo prepojené
na dopravu, kvalitu bývania a hospodárenie mesta.
Spomínaná rovnosť a rovnocennosť sa dotýka práve
spravodlivého prerozdelenia podpory jednotlivým sku
pinám využívajúcim rôzne spôsoby dopravy. Je nutné
si uvedomiť, že podpora cyklistickej dopravy a verej
nej dopravy je prospešná aj pre iné skupiny obyvateľov
mesta, na rozdiel od individuálnej dopravy.

• Ciele, úlohy a opatrenia sú vzájomne poprepájané

Koncepcia rozvoja mesta a súvisiace vyhlásenia sú spravidla výsledkom zvolených komunálnych politikov, ale je
ideálne ak sa na jeho tvorbe podieľajú aj samotní obyvatelia. Ako prebieha zapájanie verejnosti do vecí verejných
je podrobne zapracované v kapitole IV „Komunikácia“.

• Ciele zároveň vytvárajú základ pre spoločnú disku-

2.1

Ciele a plánované úlohy v dopravnej
v dopravnej politike mesta

V širšom ponímaní, ciele definujú želaný stav. Ďalej stanovujú, akým smerom sa bude uberať koncepcia rozvoja
mesta a zároveň vychádzajú zo súvisiacich vyhlásení. Programové vyhlásenie a ciele patria medzi dôležité politické
dokumenty. Ďalšou súčasťou spomínaných dokumentov sú
konkrétne plánované úlohy, ktoré sú míľnikmi na ceste k
želanému stavu a vyspelému dopravnému systému. Úlohy
môžu mať dočasných alebo výsledný charakter. Výsledky
naplánovaných konkrétnych úloh, na rozdiel od cieľov, sú
objektívne merateľné a obsahujú časový rámec.
Cieľom dopravnej politiky mesta môže byť napríklad:
čistejšie mestské prostredie a zvýšenie podielu cyklis
tickej dopravy. Aby sme splnili stanovený cieľ, naplánuje sa konkrétna aktivita s cieľom znížiť emisie.
Zvyčajne je naplánovaný súbor úloh, ktorý zabezpečí
splnenie stanoveného cieľa. Konkrétnou naplánovanou
úlohou môže napríklad byť zníženie celkových emisií
NOx (alebo iné plyny ako CO alebo prachové častice a
podobne) pochádzajúcich z dopravy o 10% do roku 2020
v porovnaní s úrovňou v roku 2010 a o 30% do roku 2030.
Zadefinované konkrétne úlohy sú nepoužiteľné, pokiaľ
nie je jasné, aké majú napĺňať ciele definované v dopravnej alebo cyklistickej politike, ktoré zase vychá
dzajú zo zadefinovaných prioritných cieľov a programo
vého vyhlásenia mesta.

a opatrenia sú funkčné len vtedy ak napomáhajú k
plneniu úloh a cieľov

• Ciele

plnia dôležitú úlohu aj pri hodnotení,
pretože len jasne stanovené ciele umožňujú
zhodnotiť úspešnosť použitých opatrení, porovnať
ich výhodnosť ako aj priebežne zhodnotiť rôzne
stupne implementácie
siu medzi plánovačmi, politikmi a občanmi

Primárnym cieľom dopravy je zabezpečiť prístupnosť
všetkých miest, pričom jeho ďalším rozmerom je
zvýšenie kvality života, ktorá obsahuje zdravé životné
prostredie, bezpečnosť, istotu a rovnosť reflektovanú
v mestských (dopravných) rozvojových koncepciách.
Zároveň je dôležité vyvážené hospodárenie a finančné
zabezpečenie. Hlavnou výzvou je vyvážená rozvojová
stratégia, ktorá berie do úvahy všetky spomínané ciele.
Plán konkrétnych úloh plní podobné funkcie, aké plnia stanovené ciele. Avšak rozdielom je podrobnosť
a merateľnosť. Mali by byť tvorené v súlade so stratégiou/politikou mesta, ktorá presadzuje tieto ciele.
Pri zadefinovaní úloh, ktoré nemajú jasný základ v politike mesta a jej rozvojovej koncepcii, vzniká riziko,
že sa očakávané ciele nesplnia. Bežnou praxou je tiež
začať definovaním cieľov, potom uskutočniť analýzu
súčasného stavu, ktorá pomôže odhaliť nedostatky
a na základe nedostatkov naplánovať konkrétne úlohy
vychádzajúce z reálnej potreby.
Funkcie, ktoré môžu plniť naplánované úlohy2:

• Vysielajú záväzok a signál politickej vôle na zmenu
• Slúžia na meranie dosiahnutých výsledkov
• Slúžia ako nástroj riadenia a kontroly
• Slúžia ako nástroj lobovania za účelom získania
väčšieho záujmu alebo zdrojov pre určitú proble
matiku
Predtým, ako je možné stanoviť úlohy, musia byť vykonané nasledujúce kroky:

• Musia

byť vypracované prioritné ciele, ktoré sú
nadradené, alebo sa musia rozdeliť na jednotlivé
bližšie špecifikované čiastkové ciele

Celý proces uľahčuje zadefinovanie želaného stavu
a ten pretlmočiť do prioritných cieľov a ich následné
odkomunikovanie. Jasné definovanie cieľov plní nasledovnú dôležitú úlohu:

• Musia

byť stanovené primerané ukazovatele,
ktoré indikujú, či sa rozvoj dopravy v meste uberá
želaným smerom alebo nie

• Ciele tvoria štruktúru pre plánovanie konkrétnych
úloh. Vytvárajú rámec pre analýzu aktuálneho stavu a sú dôležité pre transparentnosť plánovacieho
procesu pre obe skupiny – pre odborníkov aj neodbornú verejnosť (ktorých prípadný nedostatok by sa
mal tiež vyriešiť s niektorým zo stanovených cieľov)

V Tabuľke 1 je uvedené rozdelenie cieľov na hlavné
ciele a na čiastkové ciele vo vzťahu k doprave v meste:

2

Atkins (1992)
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Čiastkové ciele
Znížiť priemerný cestovný čas strávený
v doprave
Znížiť počet úmrtí pri dopravných
nehodách/rok
Znížiť podiel individuálnej automobilo
vej dopravy prostredníctvom prerozde
lenia do iných spôsobov dopravy
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Hlavné ciele
Prístupnosť
Bezpečnosť
na cestách
Rôzne

Znížiť emisie z cestnej dopravy

Životné
prostredie

Zvýšenie využívania bicyklov

Rôzne

Tabuľka 1: Čiastkové ciele a hlavné ciele dopravy v mestách
Zdroj:
Buis 2001

Ďalším krokom je vypracovanie konkrétnych úloh
potom, ako boli stanovené čiastkové ciele. Konkrétne
úlohy obsahujú indikátory, na základe ktorých vieme
merať ich plnenie. Príklady konkrétnych úloh pre mestskú dopravnú stratégiu:
Príklad:

• O 50% viac uskutočnených jázd na bicykli pri jeho
využití ako dopravného prostriedku do roku 2020 v
porovnaní s rokom 2002

• Zníženie podielu jázd automobilom na krátke vzdialenosti (modálne prerozdelenie) z 50% v roku
2002 na 40% v roku 2020
Pri podrobnejšom rozpracovaní dopravnej koncepcie alebo konkrétnej stratégie sa podrobne definujú a
rozpracujú jednotlivé úlohy. Je dôležité nezamieňať
zámery alebo úlohy s opatreniami. Vybudovať cyklistickú infraštruktúru by sa mohlo považovať za úlohu, ale
zároveň môže byť aj opatrením pre podporu cyklistickej dopravy. Pri konkrétnom definovaní presného počtu
kilometrov jasne definujeme plánovanú úlohu, ktorá je
konkretizovaná na rozdiel od celkového cieľa zvýšenia
podielu cyklodopravy. Tento predstavený prístup je
základným stavebným kameňom pre tvorbu cyklistickej
stratégie, ale ešte to nezaručuje úspešnosť cieľa pokiaľ
iné témy, ako napríklad bezpečnosť, sú prioritnejšie.

2.2

Plány manažmentu krajiny a územné
plánovanie

Manažment krajiny je termín používaný pri definovaní funkcií krajiny a intenzity jej využívania.
Funkcie využívania krajiny môžu byť rôzne: obytná
funkcia, obchodná, pracovná, rekreačná, prírodná,
poľnohospodárska a ďalšie iné. V mestách je to obyčajne
obytná funkcia (miesto kde žijú ľudia), pracovná (výkon
svojho povolania) a obchodná (pre nákup a zábavu).
Intenzita využívania môže byť vyjadrená počtom
obyvateľov, alebo ľudí pracujúcich v danej oblasti na
štvorcový kilometer. V prípade využívania krajiny pre

obchodné účely sa používa vyjadrenie početnosti a
veľkosti obchodov, reštaurácií, barov a iných prevádzok, alebo počet hostí na kilometer štvorcový.
Spôsob dopravy a prepravy v meste, či už za prácou,
do obchodu alebo za účelom navštíviť priateľov, je do
veľkej miery daný charakterom krajiny. Vzdialenosť
medzi jednotlivými cieľmi cesty určuje ako ďaleko je
nutné cestovať a pre aký spôsob dopravy sa rozhodnúť.
Ak niekto pracuje len cez ulicu, pravdepodobne sa
rozhodne ísť pešo, ak je vzdialenosť okolo 5 km, tak
spôsob dopravy pre ktorý sa rozhodne by mal byť bicykel, v prípade väčšej vzdialenosti väčšej ako 15 km,
pravdepodobne rozhodnutie padne na auto alebo na
verejnú dopravu.
V súčasnosti celkom novým, osvedčeným postupom
je využívanie nástrojov plánovania využívania krajiny
(územného plánovania), ktoré zohráva hlavnú rolu pri
tvorbe dopravných koncepcií a ktoré rieši dopravné
problémy mesta podporou nemotorovej dopravy a verejnej dopravy. Integrovaná dopravná koncepcia (generel
dopravy) nemôže byť realizovaná, ak sa nezohľadňujú
princípy územného plánovania.
Prvou otázkou, ktorou by sa strategické plánovanie
malo zaoberať je, aké ciele sleduje územné plánovanie. Nižšie uvádzame niektoré vybrané príklady:

• Zníženie

intenzity dopravy znížením vzdialeností
medzi jednotlivými cieľmi cesty

• Zníženie motorovej dopravy zvýšením cyklistickej
dopravy a pešej dopravy, redukciou dĺžky jednotlivých trás

• Zníženie

podielu motorovej dopravy prepojením
funkčného vybavenia jednotlivých oblastí (napríklad: bývanie, nakupovanie, práca)

• Vytvorenie

vhodných a primeraných podmienok
pre cyklodopravu a pre pešiu dopravu

• Zvýšenie pokrytia a dostupnosti verejnej dopravy
Ako dosiahnuť tieto ciele? Kľúčovými slovami v procese
využívania krajiny sú funkčnosť a intenzita, ktoré sú
zároveň dôležité pri tvorbe plánu starostlivosti o krajinu a územno-plánovacích dokumentov.
Hustota obyvateľstva v mesta je ovplyvnená jeho historickým a kultúrnym vývojom. V globálnom meradle
hustota jednotlivých miest sa značne odlišuje. Naprí
klad ázijské alebo africké mestá v porovnaní s európskymi, sú zaľudnené hustejšie. Mestá ako Budapešť
(HU), Houston (USA), Hamburg (DE), Viedeň (AT) and
Accra (GH) majú takmer rovnaký počet obyvateľov
v rozmedzí 1,7 až 2 milióny, ale podstatne sa líšia hustotou obyvateľstva od 1399 obyv./km² až do 10613 obyv./
km² (viď Tabuľku 2).

Kapitola I: Strategické plánovanie
Mesto
Budapešť
Houston
Hamburg
Viedeň
Praha
Accra
Hong Kong
Dillí

Krajina
Maďarsko
USA
Nemecko
Rakúsko
Česká republika
Ghana
ĽR Čína
India

Populácia
obyv./km2
2 milióny
3.301
2 milióny
1.399
1,8 milióna
2.381
1,7 milióna
4.132
1,3 milióna
2.534
1,9 milióna
10.613
7 milióna
6.390
16,8 milióna
11.297

Tabuľka 2: Hustota obyvateľstva rozdielnych miest
Zdroj:
Wikipedia 2012

Mestá s nižšou hustotou obyvateľstva zväčša zaberajú
rozsiahlejšie územie pri rovnakom počte obyvateľov ako
mestá s vyššou hustotou, a preto sú mestá s nižšou hustotou menej vhodné pre cyklodopravu a pre chodcov.
Vzhľadom na fakt, že individuálna automobilová doprava
zvyšuje nároky na priestor a hustota obyvateľstva zvyšuje
nároky na systém hromadnej dopravy, mestá s nižšou
hustotou obyvateľstva sú odkázané viac na automobilovú
dopravu a naopak mestá s vyššou hustotou na verejnú
dopravu. Newman a Kenworthy v rámci svojho výskumu
zistili, že v mestách s nižšou hustotou obyvateľstva je
vyššia spotreba energií v doprave na jedného obyvateľa
a to hlavne z dôvodu požívania automobilov a nutnosti
dochádzania väčších vzdialeností.
Počas 20. storočia vo väčšine amerických a európskych
mestách priemyselná revolúcia priniesla zvýšenie vzdia
lenosti medzi bydliskom a prácou, ako aj zvýšenie
vzdialenosti, ktorú musia ľudia denne absolvovať (hlavne
v mestách s nižšou hustotou), a tým zvýšenú intenzitu
automobilovej dopravy. Vytvorenie miest a mestských
častí (hlavne v centrách miest a pri dopravných uzloch)
s kombináciou rôznych funkcií ako je funkcia bývania,
komerčná funkcia, pracovné miesta v území umožňujú
ľuďom bývať bližšie k práci, využívať bicykel pri preprave na krátku vzdialenosť (napríklad na nákup) a po
užívať verejnú dopravu pri potrebe dopravy na dlhšie
vzdialenosti.
Takmer vo všetkých západných krajinách, zvýšený nárok
na bývanie spôsobil suburbanizáciu, ktorá viedla k
vytlačeniu ľudí a obchodu z husto zaľudnených oblastí
mestských centier a presťahovaniu sa do jeho okrajových častí. Výsledkom takéhoto vývoja je zvýšenie
vzdialeností a potreby na dopravu. Zároveň tento vývoj
viedol k zníženiu hustoty a rozptýleniu jednotlivých
cieľových destinácií (centrá miest prestali plniť funkciu
cieľovej stanice) a verejná hromadná doprava prestala
plniť svoju funkciu a nároky na dopravy. So zvyšujúcimi
sa vzdialenosťami aj bicykle prestali byť vhodnou alternatívou a do popredia sa tak dostala dôležitejšia individuálna automobilová doprava. Osobná automobilová
doprava sa v západnej Európe začala masívne rozširovať
v päťdesiatich, šesťdesiatich a sedemdesiatich rokoch

minulého storočia, čo vyústilo k rozrastaniu sa miest a
premiestneniu množstva komerčných aktivít a pracovných miest von z mestských centier dosiahnuteľných len
autom. Vytvoril sa tak začarovaný kruh a okrem toho, že
sa zväčšili vzdialenosti, zvýšila sa závislosť na používaní
auta a tým aj hustota premávky, viedlo to aj k úpadku mestských centier. Z miest sa pomaly vysťahovala
stredná vrstva obyvateľstva, centrá miest opustili investori, znížil sa počet obchodných aktivít a v mestách ostala v populácia, ktorá nemala finančné možnosti mesto
opustiť. Tieto časti miest sa tak stali centrom chudoby,
nezamestnanosti a súvisiacich sociálnych problémov.
Tento vývoj bol charakteristický pre množstvo západoeurópskych miest a po páde železnej opony zasiahol
aj mestá strednej a východnej Európy.

2.3

Rozvoj miest a plánovanie
v historickom kontexte

Moderné európske mestá boli vystavané na základoch,
ktoré boli položené v priebehu stredoveku a v období
renesancie. V období pred priemyselnou revolúciou mestá
boli väčšinou malé so zmiešaným funkčným využívaním,
pričom vzdialenosti v rámci jednotlivých miest boli
dosiahnuteľné chôdzou. Okrem toho boli tieto mestá
charakteristické vysokou hustotou obyvateľstva a centrá
boli centrami života, obchodu a vplyvu. Preto aj bohatí
obchodníci a vplyvní obyvatelia bývali v centrách a chudoba bola vytlačená do jeho okrajových častí. Vysoký dopyt
po pozemkoch v centrálnych častiach miest spôsobil rast
cien ako aj zvýšenú hustotu obyvateľstva, pretože majitelia chceli maximálne využiť potenciál svojich pozemkov.
Tento obraz miest sa začína rázne meniť počas priemyselnej revolúcie, kedy sa malé stredoveké mestá
rozširujú o výrobné továrne a znečisťujúce priemyselné
komplexy ako aj o lacné bývanie pre robotníkov. Mestá sa
rýchlo rozrástli a bolo ich ťažké kontrolovať. Tento vývoj
spôsobil, že mestá sa stali preplnenými s poddimenzovanou kanalizáciou, ostali znečistené, zvýšila sa kriminalita a cesty boli upchaté (samozrejme nie autami, ale
vozmi) a znižovala sa tak ich atraktivita pre bývanie.
Bohatí ľudia sa začali ešte viac sústreďovať v samotných centrách a tí, čo si to nemohli dovoliť, ale boli
lepšie situovaní, odchádzajú do vzdialenejších prímestských oblastí. Toto je obdobie, kedy sa začína definovať
dnešný vzhľad miest a vytvoril sa tak základ pre dnešné
prístupy v plánovaní miest. Tento skrátený pohľad na industrializáciu a suburbanizáciu je spoločný pre väčšinu
západných krajín, hlavne pre Anglicko a Spojené štáty.
Podobne ako v Anglicku, tak aj v ostatných európskych
krajinách priemyselná revolúcia viedla k podobným
problémom a rovnakému vývoju. Pochopiteľne sú aj výnimky, kde rozvoj miest mal menej extrémny charakter.
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V Paríži, industrializácia viedla k suburbanizácii na
začiatku 19. storočia. Vývoj by bol pravdepodobne
identický s vývojom v Anglických mestách, nebyť mestského plánovača Haussmanna, ktorý bol poverený realizáciou Napoleonovej vízie (Napoleon III), veľkého
hlavného mesta pre jeho ríšu. Haussmann rozdelil husto
zaľudnenú stredovekú časť mesta obrovskými bulvármi,
popri ktorých boli vybudované šesť a viac poschodové
domy. Vystavané domy mali odzrkadľovať veľkosť Napoleonovho impéria, a preto bola požiadavka na výstavbu
vysoko kvalitných stavieb. Aby bolo možné finančne
pokryť túto výstavbu, boli tieto domy určené pre strednú
vrstvu obyvateľstva. Realizácia takéhoto plánu by bola
nemysliteľná, ak by pretrvával odliv strednej vrstvy z
centra do jeho okrajových častí. Vízia (pripravená Napoleonom III) a územný plán (vypracovaný Haussmannom) boli podporené motivačnými nástrojmi politiky pre
udržanie strednej vrstvy v meste, ako napríklad daňové
zvýhodnenie, ktoré robilo bývanie v novopostavených
domoch na bulvári atraktívnejšie. Zavedenie takéhoto
nástroja bolo tak úspešné, že francúzska stredná vrstva
dala prednosť priestranným apartmánom v meste pred
vilovými domami na okrajoch miest, teda presne opačne
ako v Anglicku. Dodnes je bežné, že rodiny s deťmi dávajú prednosť takémuto bývaniu, čo by bolo v Anglicku
považované za nezvyčajné.

je stále marginálna záležitosť nadšencov, ba dokonca v
niektorých prípadoch sa cykloinfraštruktúra nedovolene
využíva na prejazd a parkovanie áut. Vysvetlení je
niekoľko. Kritici cyklodopravy väčšinou hľadajú dôvody
prečo nebicyklovať v menej vhodnom počasí, v návykoch a kultúre, alebo skrátka, že terén je veľmi kopcovitý. I keď by sa dalo zmieriť aj s týmito vysvetleniami,
podstata problému je väčšinou ukrytá v tom, že projekty, ktoré sa realizujú v mestách, vznikajú izolovane
bez vzájomného prepojenia a jednotného plánu.

Príklad z Paríža jasne poukazuje, že pri dobre naplánovanej stratégii s použitím vhodných opatrení sa dá
vytvoriť protiváha k silám slobodného trhu. Iné európske mestá realizovali pri plánovaní iné prístupy, ktoré sa
síce dnes nezdajú byť až tak úspešné, ako bol príklad z
Paríža, ale zase postup suburbanizácie v Európe nebol
taký veľký ako napríklad v mestách v USA. V období socializmu bola suburbanizácia vo väčšine krajín strednej
a východnej Európy výrazne pomalšia ako v krajinách
západnej Európy. Po páde Železnej opony nastal v krajinách strednej a východnej Európy podobný trend ako
v západnej Európe, čo v konečnom dôsledku znamenalo,
že sa krajiny dostali do podobného začarovaného kruhu
enormného rastu suburbanizácie, rastu individuálnej motorovej dopravy a spomalenia rozvoja mestských centier.

Územné plánovanie a plánovanie dopravy sa všeobecne
chápe ako projektovanie alebo zmena návrhu využívania
mestského priestoru. Integrované rozvojové dokumenty by mali stanoviť, kedy a ako sa koncepcia rozvoja
dopravy bude implementovať. Plán trvalo udržateľnej
mestskej mobility alebo udržateľná koncepcia rozvoja
dopravy sú výstupom tvorby dopravnej politiky mesta.3

2.4

Politiky a stratégie zahŕňajúce
rozvoj cyklistickej dopravy

Posledné dve dekády sú príznačné tým, že mestá
začínajú robiť kroky na to, aby začlenili cyklistickú
dopravu medzi spôsoby prepravy v meste. Avšak len
niektorým mestám sa podarilo integrovať cyklistickú
dopravu do svojho dopravného systému ako úplne rozvinutý spôsob dopravy. Dokonca v niektorých mestách
napriek rozširovaniu siete cyklistických trás a celkom
dobre vybudovanej infraštruktúre, ich využívanie je
skôr chápané ako voľnočasová aktivita a cyklodoprava

Bežným omylom podpory rozvoja cyklistickej dopravy
je, že stačí pridať len nejakú cyklistickú trasu a tým sa
vyrieši problém začlenenia cyklodopravy do dopravného
systému mesta. Problematika je oveľa komplexnejšia a
náhodná tvorba cyklotrás popri rieke, alebo cez park,
prípadne tam, kde je miesto, nebude fungovať.
V nasledujúcej sekcii je vysvetlené, ako by správny
rozvoj cyklistickej dopravy mal vyzerať, ako integrovaná súčasť plánovania dopravy a územného plánovania v meste, a akoby sa mal vytvoriť základ pre rozvoj
cyklistickej dopravy, aby dospela do dobre vyvinutého
spôsobu prepravovania sa.

2.4.1

Územné plánovanie a plánovanie dopravy

Začať projektovanie úplne od nuly s množstvom otvorených možností je možné iba v prípade nových miest a nových mestských štvrtí. Súčasná tvorba miest
veľa priestoru pre takéto plánovanie neposkytuje a
územné plánovanie a plánovanie rozvoja dopravy musí
brať v úvahu existujúci stav a podmienky. Zároveň je
to náročnejšou úlohou, ako začínať na nepopísanom
papieri, pretože väčšina mestských priestorov už má
zadefinovanú svoju funkciu. V praxi to znamená verejnému priestoru zadefinovať novú funkciu podľa toho,
či hľadáme viac parkovacích miest pre autá, chceme
skvalitniť verejnú hromadnú dopravu alebo či plánujeme podporiť rozvoj peších zón a rozšíriť cyklistickú
infraštruktúru. V každom prípade, či už sa jedná o
rozšírenie cesty na úkor zelene, alebo sú cesta či kanál
nahradené električkovou traťou, prípadne či sú parkovacie miesta nahradené cyklistickou cestou, vždy je
to na úkor niečoho. Zásadné je uvedomiť si, že spôsob
myslenia pri plánovaní cyklistickej infraštruktúry systé3
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mom „pozrime sa, kde je voľný priestor pre bicykle“
a v duchu, že ju nemôže naplánovať na úkor niečoho
iného, nebude fungovať. Práve jediným receptom, a to
hlavne v prípade rozvoja cyklodopravy, je integrované
plánovanie, ktoré berie do úvahy všetky spôsoby dopravy.
Akonáhle mesto jasne deklaruje svoju víziu s jasne zadefinovanými cieľmi pre dopravu a dopravný systém (viď
Kapitolu 2.2), prichádza na rad vypracovanie mestských
strategických dokumentov pre splnenie stanovených
cieľov. Vízia mesta a zadefinované ciele do istej miery
vymedzia čo sa očakáva prijatím budúcich opatrení. Mesto, ktoré má vo svojej vízii ako prioritný cieľ zachovať a
posilniť konkurencieschopnosť lodného prístavu, prijme
iné rozhodnutia a iné priority týkajúce sa dopravy a dopravnej infraštruktúry ako mesto, ktoré má vo svojich
cieľoch zadefinované posilnenie atraktívnosti mesta, historických hodnôt a posilnenie rozvoja turizmu.
Vo väčšine prípadov sa však bude komunálna politika,
týkajúca sa dopravy zakladať na:

• Cieľoch

mobility zameraných na rýchlejšiu, bez
pečnejšiu a pohodlnejšiu prepravu osôb do ich
cieľovej destinácie

• Cieľoch

zvyšujúcich kvalitu bývania v mestách,
ktorá je spojená s bezpečnosťou, zdravím, atraktívnym prostredím pre život, prácu a oddych

• Ekonomických

cieľoch, ktoré zohľadňujú, že pre
mávka a doprava v meste musí podporovať zdraví
ekonomický rozvoj

Najčastejším problémom, ktorý tvorba dopravnej
politiky musí vo väčšine miest riešiť, sú dopravné
zápchy. Takáto dopravná situácia spomaľuje celkovú
prepravyschopnosť v meste, negatívne vplýva na kvalitu života a na životné prostredie, ako aj na ekonomický
rozvoj mesta. Preto vyriešenie dopravnej situácie rieši
hneď niekoľko problémov naraz. Znie to ako jednoduché riešenie, ktoré je ale oveľa komplikovanejšie. Už
sme niekoľkokrát spomínali, že základom je integrovaný
prístup zaoberajúci sa prepojením všetkých spôsobov
dopravy. Riešenia vo forme rozširovania ciest a pridanie
ďalšieho jazdného pruhu sa ukázalo ako neefektívne.
Všeobecne vo väčšine prípadov, kde bolo prijaté takéto
opatrenie, viac ciest pritiahlo viac motoristov a viedlo
k neželanému efektu dopravnej zápchy.
Doteraz najefektívnejším sa ukázalo integrované plánovanie, ktoré do dopravného systému prináša viacero
alternatív prepravy a vytvára tak konkurenciu k automobilovej doprave, ktorá sa stáva neatraktívnou. Mestá, ktoré uplatnili spomínaný prístup, čelia nižšiemu
množstvu dopravných zápch a znižuje sa aj čas prepravy. Dobrým príkladom je napríklad Singapur, ktorý má
vysokú hustotu obyvateľstva, prísnu dopravnú politiku

obmedzujúcu automobilovú dopravu a dobrý systém
hromadnej dopravy. Rýchlosť áut v centre mesta počas
dopravných špičiek neklesá pod 30 km/h v porovnaní s
inými mestami bez podobných opatrení, kde rýchlosť
je zvyčajne v rozmedzí 5 až 10 km/h. Napriek tomu,
že neexistuje všeobecný recept, nasledujúce prístupy
môžu byť inšpiratívne.
Koncepcia rozvoja dopravy pre všetky dopravné prostriedky:

• Naplánujte

hlavné dopravné tepny pre verejnú
hromadnú dopravu, tvz. prednostné (rýchle) dopravné pruhy:

• Tieto by mali spájať hlavné dopravné ciele v rámci
mesta ako napríklad centrum mesta, univerzitu a
podobne.

• Dobrá

verejná doprava poskytuje časté intervaly
(pre všetky prostriedky: metro, električka, autobus, trolejbus a zrýchlené pruhy).

• Naplánujte hlavné dopravné ťahy cestnej siete so
zadefinovaním ich funkcie:

• Naprojektovaná

musí byť hlavná mestská cestná
sieť a koridory v meste určené na prepravu tovarov.

• Naprojektujte oblasti s obmedzenou dopravou alebo pešie zóny (medzi také patria napríklad zóny
so spomaľovačmi dopravy v obytných oblastiach, v
mestských centrách, kde je pohyb áut obmedzený
alebo žiadny).

• Priraďte

funkcie jednotlivým cestám na zberné
dopravné ťahy a cesty spájajúce hlavné dopravné
koridory (a.) a zóny so spomalenou dopravou (b.)

• Vypracujte parkovaciu stratégiu mesta
• Naprojektujte cestnú sieť pre cyklistickú dopravu,
ktorá spája hlavné cieľové časti mesta a vytvorte
parkovaciu stratégiu pre bicykle (viď kapitolu 2.6).

2.4.2

Zahrnutie cyklistickej dopravy do dopravnej politiky mesta

Vzhľadom na to, že väčšinu dopravných problémov
v mestách spôsobujú autá, riešenie by sa dalo nájsť
v obmedzení jeho používania. Neznamená to vyhlásenie
„vojny“ autám ako „zlému“ dopravnému prostriedku,
ale znamená to skôr snažiť sa priniesť také riešenia,
aby sa zabránilo používaniu áut vtedy (podľa času), tam
(podľa miesta) a v tých prípadoch (účel a vzdialenosť),
kedy sú dostupné iné vhodnejšie spôsoby dopravy. Takýto prístup vytvára priestor pre ostatné jazdy autom, pre
ktoré nebolo možné zvoliť iný spôsob dopravy. Preto
presadzovanie cyklistickej dopravy ako plnohodnotného
spôsobu dopravy a uskutočnenie modálnej zmeny urobiť
z motoristu cyklistu, si vyžaduje ďaleko viac ako len

21

propagáciu. Je potrebné spomínané integrované plánovanie ako súčasť dopravnej koncepcie mesta, ktorá obsahuje rozvoj cyklodopravy. Takáto komplexná stratégia nemá za účelom len zatraktívniť cyklistickú dopravu
(motivačná politika), ale naopak spraviť individuálnu
motorizovanú dopravu menej zaujímavú (reštriktívna
politika) a samozrejme zlepšiť verejnú dopravu a podmienky pre chodcov.
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V niektorých európskych krajinách (ako napríklad
Nemecko, Dánsko, Holandsko, Švajčiarsko, Francúzsko)
sú tieto strategické prístupy realizované v jednotlivých
mestách s cieľom zatraktívniť cyklistiku, pešiu dopravu
a použitie verejnej dopravy a odradiť tak od použitia
auta. Politické nástroje obsahujú širokú škálu opatrení
rozdelených do troch kategórií:
1. Infraštruktúrne opatrenia podporujúce dopravné
alternatívy iné ako automobil:

• Nové
•
•
•

linky mestskej hromadnej dopravy
zlepšujúcej kvalitu poskytovaných služieb
Zóny bez áut v centrálnych častiach miest
Spomaľovače premávky v obytných oblastiach
Hustá cyklistická sieť s parkovacími miestami
pre bicykle

2. Ekonomické opatrenia:

• Zvýšené
•
•
•

daňové zaťaženie na palivá a predaj
áut (napr.: Dánsko)
Parkovné v centrách miest
Zavedenie mýtneho (napr.: Singapur, Oslo,
Londýn)
Finančne dotovaná verejná doprava

3. Legislatívne a organizačné opatrenia:

• Vymedzený čas v centrálnych častiach miest pre
nákladné autá a zásobovanie

• Možnosť prepravy bicykla vo vlakoch, v električ
kách a v autobusoch
rýchlosť pri prejazde mestom
(napr.: Graz)
Parkovacie obmedzenia pre rôzne oblasti (v
obytných zónach, komerčných zónach, v centrách, atď.)
Dohľad nad dodržiavaním parkovacích predpisov
Plány manažmentu mobility pre firmy

• Obmedzená
•
•
•

Prirodzene, vo väčšine prípadov stratégie a opatrenia
obsahujú vyššie spomínané ekonomické, právne, infra
štruktúrne a organizačné aspekty. Opäť, dôraz pri tvorbe
dopravných stratégií musí byť v súlade s územnoplá
novacími dokumentmi, sledovať cieľ redukcie dĺžky usku
točnených ciest a podporiť rozvoj hromadnej dopravy.
Aj opatrenia, ktoré sa netýkajú priamo cyklistickej dopravy, môžu mať značný prínos pre jej rozvoj. Vo viacerých
prípadoch opatrenia, ktoré priamo neriešili cyklistickú
infraštruktúru, ale súviseli s inými dopravnými riešeniami,
mali efekt na lepšie prerozdelenie využívania rôznych
spôsobov dopravy a v konečnom dôsledku zlepšenia podmienok pre cyklistov.
Napríklad v Amsterdame rozmach cykodopravy nastal
v deväťdesiatich rokoch minulého storočia potom, ako
mesto zaviedlo vysoké poplatky za parkovné v rámci zavedenia opatrení na obmedzenie automobilovej dopravy. Následný výskum preukázal, že samotné budovanie
cyklistických trás malo len minimálny vplyv na zvýšenie
používania bicykla.
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3.

Prvky integrovaného dopravného plánovania v praxi

Dopravné plánovanie je nielen o použití technických
aspektov, ale hlavne o kompromisoch medzi rôznymi
záujmami. Verejný priestor je obmedzený a každá
záujmová skupina si háji svoje nároky na jeho podiel.
Chodci, cyklisti, vodiči a užívatelia verejnej dopravy sú
silnou záujmovou skupinou, ktorá bojuje o svoj priestor.
Ale je ďaleko viac skupín, ako napríklad prenajímatelia
bicyklov a ich nárok na zázemie pre poskytované služby,
alebo systém zdieľania automobilov, ktorý potrebuje umiestniť svoje automobily v meste a mnohé iné.
Možnosti financovania a zdroje pre uplatnenie opatrení
podporujúcich cyklistickú dopravu sú obmedzené, a
preto ich racionálne využívanie je prioritou, ktorá sa dá
kontrolovať dobrým plánovaním.
Skúsenosti ukázali, že jasne definovaná dopravná politika (koncepcia rozvoja dopravy, alebo dopravný generel) predstavuje najlepšiu možnosť, ako spravodlivým spôsobom vyvážiť záujmy jednotlivých skupín:
“Postupovať podľa plánu dáva najlepšiu šancu chrániť
záujmy cyklistov.”4 Strategické plánovanie prebieha na
rôznych úrovniach. Plány udržateľnej mobility (dopravy)
v mestách na miestnej a regionálnej úrovni pomáhajú
definovať rozvojové ciele a zavádzať opatrenia na ich
naplnenie. Je nutné, aby vychádzali z celonárodných
rozvojových koncepcií a sledovali naplnenie vyššie stanovených cieľov v týchto dokumentoch.
Všetky druhy
dopravy

Výhradne
cyklodoprava
Národná
cyklostratégia

Národná úroveň

Lokálna úroveň

Plán udržatelnej
mestskej mobility
(SUMP)

cyklopolitika je sama o sebe náročná. Dôležitým faktorom
je, že ľudia sa pre bicykel rozhodujú z rôznych dôvodov.
Bicykel je dobrý pre ich zdravie, pre životné prostredie, je
rýchly, je to zábava, a je overeným spôsobom prepravy a
aj preto je logické, že by mal byť obsiahnutý v dopravných
politikách mesta. Vo všeobecnosti, dopravná politika a
pravidlá premávky na pozemných komunikáciách sú obsiahnuté v regionálnych a miestnych rozvojových dokumentoch a politikách. To isté by malo platiť pre rozvoj cyklistickej dopravy. Preto je nutné, aby cyklistická doprava
bola obsiahnutá v spomínaných dokumentoch a zároveň,
aby sa v praxi koordinovalo jej uplatňovanie. Rozvoj cyklistickej siete sa väčšinou rieši na miestnej úrovni a jej prepojenie na iné regióny zabezpečujú rozvojové politiky na
regionálnej úrovni.“ 5
Územný plán mesta je základný programový dokument,
prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania a zabezpečuje rozvoj miest. Územné
plánovanie je doplnené o ďalšie plánovacie dokumenty
rozdelené podľa toho, čo majú na starosti, napríklad
školstvo, zdravotníctvo, diaľnice či železnice. Tieto plány
sa jednotne nazývajú sektorové rozvojové plány. Ich
napĺňanie sa zabezpečuje systémom predpísaných krokov. Na druhej strane, populárnym a rozšíreným sa stáva
tzv. neformálne plánovanie. Takéto plánovanie sa skladá
s plánovacích nástrojov a procedurálnych krokov, ktoré
ponúkajú viac flexibility, pretože nemajú predpísanú formu. V tabuľke 3 je porovnanie oboch spôsobov plánovania, formálneho aj neformálneho.
Záleží na danej krajine, či cyklistická doprava je súčasťou
formálnych alebo neformálnych nástrojov plánovania.
Európska Únia síce odporúča vypracovanie plánov trvalo
udržateľnej dopravy v mestách, ale tieto nie sú povinné.
Avšak, vlády jednotlivých krajín majú možnosť vyžadovať,
aby spracovanie takéhoto dokumentu na miestnej úrovni
bolo povinnosťou. V prípade, že sa mesto rozhodne pre
spracovanie plánu pre rozvoj trvalo udržateľnej dopravy
je nevyhnutné, aby jeho súčasťou bola aj cyklistická doprava a zároveň to nevylučuje cyklistiku z iných plánovacích dokumentov.

„Dopravné politiky mesta rozvíjajúce cyklodopravu
väčšinou vznikajú ad hoc, faktom však zostáva, že plánovaný prístup dosahuje lepšie výsledky. Cyklistická doprava
sa vynecháva aj preto, lebo je chápaná skôr ako problém
a mestá sa ňou začínajú zaoberať až vtedy, keď spôsobuje komplikácie ostatným účastníkom premávky. Navyše,

Pri vypracovávaní nezáväzných plánov pre rozvoj cyklistickej dopravy je nutné dbať na to, aby neovplyvňovali
výkon záväzných plánovacích nástrojov. Napriek tomu,
že nebudú mať rovnakú váhu ako záväzné plány, stále
môžu mať značný vplyv na rozvojovú politiku mesta. V
nasledujúcich kapitolách sa bližšie pozrieme na záväzné
a nezáväzné plánovacie dokumenty. O záväznosti plánovacích dokumentov a náležitých právnych povinností
vždy rozhoduje daná krajina. Zvyčajne národné plány
rozvoja cyklistickej dopravy majú nezáväzný charakter,
ale ak hovoríme o plánoch trvalo udržateľnej dopravy,
tak tie vychádzajú už z určitých právnych povinností.

4
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VÍZIE
Obr. 3:
Zdroj:

Vzťah medzi plánovacími dokumentmi
Vlastná schéma

CROW (2007)

CROW (2007)
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Záväznosť
Časový rámec
Mierka spracovania
Zapájanie a
účastníci
Priority
Silné stránky
Slabé stránky
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Záväzné plánovanie
Právne záväzná
Strednodobý

Nezáväzné plánovanie
Politicky záväzná
Krátko až strednodobý
Vymedzené územie; územie vymedzené projektom;
veľká mierka mapového diela
Participatívny prístup;
Prístup z dola na hor
Orientované na opatrenia
Proaktívne; otvorené všetkým užívateľom a záujmovým skupinám
Často limitovaný nevôľou pre kompromis jednotlivých
zúčastnených skupín

Pokrýva širšie územie; malá mierka
Právne zadefinovaný proces;
Prístup z hora na dol
Orientované na plánovanie
Reštriktívne; normatívne; schopné vyriešiť
konflikty a výkon rozhodnutia
Hierarchický, centralizovaný prístup;
málo pružný

Tabuľka 3: Záväzné a nezáväzné plánovanie
Zdroj:
Krappweis 2008

3.1

Národná stratégia rozvoja
cyklistickej dopravy (národný 		
cyklistický plán)

Prezentovaním národného cyklistického plánu vyjadruje vláda danej krajiny svoj politický záväzok pre podporu rozvoja cyklistickej dopravy. Konkrétne opatrenia,
návrhy a rozvojové schémy popísané v tomto dokumente smerujú k zlepšeniu jej základných podmienok. Samozrejme, že sa neočakáva od štátu, že bude
priamo vyžadovať a regulovať nárast používania bicykla. Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy skôr presadzuje koncepčný a dlhodobý prístup, ktorý obsahuje
zvyšovanie povedomia o prínosoch cyklistickej dopravy
a pomáha popularizovať cyklistickú dopravu a tým vplýva na zmenu návykov pri výbere spôsobu dopravy.6
Cieľom národného cyklistického plánu je zaviesť nové
metódy a implementačné stratégie pre podporu cyklistickej dopravy a pripraviť odporúčania pre akčný
plán, ktorý vo všeobecnosti v praxi vykonáva tvorbu
vhodného prostredia pre rozvoj cyklistiky. Zároveň
národný cyklistický plán definuje nástroje finančnej
podpory napríklad pre vypracovanie cyklistických stratégií na miestnej úrovni, alebo pre budovanie cyklistickej infraštruktúry. Vo väčšine prípadov však definuje
základné ciele a oblasti, ktoré musia byť zohľadnené
pri plánovacom procese na miestnej úrovni.

6

BMVBS (Ed.) (2002)

3.2

Trvalo udržateľný plán rozvoja
mestskej dopravy (skratka SUMPs z
angl. výrazu sustainable urban mobility plans)

Územné plánovanie a plánovanie dopravy sú vzájomne
úzko prepojené. Každá cesta je vykonaná za určitým
účelom, či už je dochádzanie do práce, na nákup alebo návšteva rodiny a priateľov. Z toho dôvodu, že v
súčasnosti sú jednotlivé funkcie územia od seba odseparované, je pre naplnenie základných potrieb (viac v
Kapitole 2.3) nutné cestovať veľké vzdialenosti (práca,
nákup potravín, vzdelávanie a iné). Zvýšené nároky na
prepravu sa tak stávajú výsledkom územného plánovania.
Pre riešenie problému, ktorý doprava spôsobuje, Európska komisia odporúča zavádzanie trvalo udržateľných
plánov rozvoja mestskej dopravy. Spomínané SUMPs sú
nepovinnými plánovacími dokumentmi. Mestá a obce,
ktoré ich implementujú, napomáhajú využívať celú
dopravnú infraštruktúru, riešia jej vzájomné prepojenie a podporujú spôsoby dopravy s nízkymi emisiami
znečisťujúcich látok.7

7

EU (2007)

Kapitola I: Strategické plánovanie

Prípadová štúdia: Masterplan Fiets – Holandská cyklistická stratégia

• Porovnanie investičných nákladov do cyklistic

Pozadie štúdie:

• Dlhá tradícia cyklistickej dopravy v Holandsku
• Pokles využívania bicyklov v päťdesiatich rokoch
minulého storočia
nárast automobilovej dopravy v šesťde
siatich rokoch minulého storočia
Ropná kríza a vysoký počet dopravných nehôd
prispeli k zmene myslenia v doprave v sedemdesiatich rokoch minulého storočia
Podpora cyklistickej dopravy v rôznych mestách
podporovaná vládou v osemdesiatich rokoch minulého storočia:
• Nová infraštruktúra:
◦◦ 1978: 9300 km cyklistických trás
◦◦ 1988: 16100 km cyklistických trás
• Dopad: prudký nárast používania bicykla

• Prudký
•
•

•

•

• Imidžová kampaň na letisku Schiphol
• Tlačené materiály a informačné bulletiny

• Celkový nárast cyklistickej dopravy
• Avšak aj celkový nárast automobilovej dopravy
• Zvýšenie celkových znalostí o cyklistickej doprave

•

Celonárodné ciele „Masterplanu Fiets“:
klistickú dopravu

• Podpora prechodu z automobilovej dopravy na kom

•

binovanú dopravu (bicykel a hromadná doprava)
Zvýšenie bezpečnosti cyklistov
Zväčšenie počtu parkovacích miest
Zlepšenie imidžu cyklistickej dopravy

•

112 implementovaných projektov Masterplanom
Fiets, ako napríklad:
• Infraštruktúra:

že nie každý aspekt môže byť usmernený cyklistickou dopravnou politikou
Potvrdenie dôležitosti integrovaného prístupu, ktorý spája územné plánovanie a plánovanie dopravy
Stratégia podporuje význam cyklistickej
dopravy
Naplnenie sociálnych požiadaviek na zvyšo
vanie potreby mobility nemôže byť splnené
len individuálnym riešením cyklistickej dopravy ako takej, ale doprava musí byť riešená
komplexne ako systém8

• Vybudovanie cyklistických boxov a cyklistických

•

chodníkov na letisku Schiphol pre jeho zamestnancov (50% zvýšenie cyklistov)
• Naprojektovanie cyklistickej infraštruktúry
v rôznych mestách
• Testovanie automatického parkovacieho systému pre bicykle
Výskum:

• Sledovanie

•

o

projektoch
Výsledky:

• Zistenie,

• Podpora prechodu z automobilovej dopravy na cy

•
•
•

kej infraštruktúry s využitím analýzy nákladov
a prínosov v mestách (investície do cyklistickej
infraštruktúry šetria peniaze, pretože sa zni
žuje nárok na cestnú infraštruktúru pre autá)
Propagácia cyklistickej dopravy:

vzťahu medzi spôsobom dopravy
a zákazníckym správaním sa pri nakupovaní
(cyklista síce minie menej peňazí počas jedného
nákupu, ale prichádza do obchodu častejšie;
výsledok: spôsob dopravy je irelevantný)
Podporné aktivity pre zvýšenie používania
bicykla ako dopravného prostriedku (účelné
opatrenia ako: prezliekarne pre zamestnancov, parkovacie miesta pre bicykle, obme
dzené parkovanie áut)

Bicykle v Holandsku
Zdroj: www.bicy.it

8

DM (Ed.) (1999)
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Míľnik:
Záverečné vyhodnotenie
dopadov plánu

1.2

Pravidelne aktualizujte plán

11.1
11.2

Revidujte dosiahnuté ciele –
úspechy aj neúspechy

11.3

Idenfikujte nové výzvy pre
ďalší SUMP

11. Vezmite si
ponaučenie

Počiatočný bod:
„Chceme zlepšiť
mobilitu a kvalitu
života našich
občanov!“

Preveďte implementáciu plánu

10.1

Informujte a angažujte
verejnosť
Kontrolujte postup vzhľadom
k dosahovaným cieľom

10.2
10.3

Míľnik:
Prijae
dokumentu
SUMP
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1.1
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Kontrolujte kvalitu
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Přríjmite plán

9.3

Stanovte vlastnictvo
plánu

8.1

Pripravte nástroje pre
monitoring a evaluáciu

7.1

Rozdeľte zodpovednosť a zdroje

7.2

Pripravte akčný a rozpočtový plán

8. Zahrňte
do plánu
monitoring
a evaluáciu

Dobrá príprava

7. Rozdeľte
zodpovednosť a
zdroje

6. Pripravtee
balík
efekvnych
opatrení

Robte sebahodnotenie

1.4

Posúďte dostupnos potrebných zdrojov

1.5

Definujte základnú časovú os

1.6

Idenfikujte kľúčových aktérov
Pozrite sa za hranice
2.1 vlastnej zodpovednos

3. Analyzujte
situáciu súčasnej mobility
a jej možný
vývoj

4. Vytvorte
spoločnú víziu

5. Nastavte
priority a
merateľné
ciele
6.1
6.2

Míľnik:
Idenfikácia
opatrení

Obr. 4:
Zdroj:

1.3

Usilujte o koordináciu a
integritu relevantných polik
2.3 Plánujte zapojenie odbornej
i širokej verejnos
2.4 Stanovte pracovný plán a
štruktúru manažmentu

2.2

3.1

Racionálne a
transparentné
nastavenie
cieľov

Spracovanie
plánu

Zohľadnite regionálny/národný rámec

2. Stanovte
proces
plánovania a
rozsah plánu

Plánovanie
udržateľnej
mestskej
mobility
(SUMP)

9. Príjmite
„Plán udržateľnej
mestskej
mobility“

9.2

1. Analyzujte
svoj potenciál
pre úspešné
SUMP

Oddajte sa princípom udržateľnej mobility

6.3
6.4

3.2

Pripravte analýzu
problémov a príležitos
Rozviňte možné
scénare vývoja

Míľnik:

Zhrnue analýzy
problémov a príležitos

4.1

Rozviňte spoločnú víziu
mobility

4.2

Akvne informujte
verejnosť

5.1

Idenfikujte priority pre
mobilitu

5.2

Definujte S.M.A.R.T. ciele

Idenfikujte najefekvnejšie opatrenia
Poučte sa zo skúsenos ostatných
Uvážte najlepší spôsob využia peňazí
Využite synergiu a vytvorte integrovaný balík opatrení

SUMP plánovanie cyklistickej dopravy
Bührmann/Wefering 2011

Plány trvalo udržateľnej dopravy by mali zohľadňovať
všetky žiadané možnosti dopravy. Takýto plán by mal byť
integračný a brať do úvahy všetky spôsoby prepravy ako
jeden veľký systém. Jeden spôsob dopravy by mal byť prepojený na ďalší a spoločne tak vytvárať efektívny systém dopravy. Základom je definovať križovatky dopravných uzlov,
kde sa prelínajú rôzne dopravné prostriedky a vybudovať
tam zázemie, ako napríklad: umiestnenie parkovacích miest pre bicykle na staniciach alebo zariadenia podporujúce prepojenie hromadnej dopravy a cyklistickej dopravy,
spoločné užívanie auta alebo stanice s prenájmom bicyklov.

Plán trvalo udržateľnej dopravy stanovuje ciele pre rozvoj
dopravy na ďalších 10 až 15 rokov dopredu. Každý jeden
cieľ musí mať zadefinovaný čas realizácie a merateľné
ukazovatele v absolútnych alebo relatívnych (v percentách) číslach. Ciele sú tak merateľné na základe určitého
indikátora. Indikátor je obyčajne vyjadrený číselnou hodnotou, ktorá sa dá monitorovať a vyhodnotiť. Základný
koncept trvalo udržateľného plánovania dopravy a definovanie jeho cieľov môže byť nasledovné:

„Zavedenie integrovaného prístupu a naplánovanie vhodného prostredia pre cyklistiku okrem iného znamená aj
prepojenie plánov riadiacich premávku na dopravných
komunikáciách a dopravných plánov. Len takýto prístup
pomôže určiť vyťaženosť jednotlivých dopravných ťahov
a využívanie dopravných prostriedkov a zefektívniť ich
využívanie.”9

teľnú dopravu (napríklad: cyklistická doprava, hromadná doprava)

9

CROW (2007)

• Vyhnúť sa alebo minimalizovať motorizovanú dopravu
• Prejsť z motorizovanej dopravy na trvalo udrža
• Nevyhnutnú

dopravnú prevádzku riešiť čo naj
viac akceptovateľným spôsobom (efektívne a bez
škodlivých vplyvov)

Kapitola I: Strategické plánovanie
Cieľmi dopravných rozvojových plánov sú najčastejšie:

• „mesto kompatibilnej dopravy“
• Rozšírenie kapacít verejnej hromadnej

dopravy,

cyklistickej dopravy a pešej dopravy

• Riadený parkovací systém
• Kontrolovaný systém premávky/použitie

infor

mačných a telekomunikačných zariadení

• Zlepšenie kvality ovzdušia
• Zníženie hladiny hluku
• Ochrana životného prostredia
• Uľahčený prístup a dostupnosť
• Rodová rovnosť a spravodlivé zaobchádzanie

Z týchto cieľov sa následne odvodia vhodné opatrenia.
Tieto opatrenia môžu predstavovať čiastkové kroky, ale aj
väčšie balíčky opatrení, ktoré treba splniť v horizonte 10
až 15 rokov. Každý spôsob dopravy si vyžaduje zadefino
vanie špecifických opatrení. Opatrenia môžu v praxi pred
stavovať napríklad predĺženie električkovej trasy, vybudo
vanie cyklistických trás, alebo zavedenie spomalených zón s
obmedzenou rýchlosťou. Každé takéto opatrenie, na ktorom
sa dohodne, je potom súčasťou dopravného plánu mesta.
Navyše prax ukázala, že hodnotenie plnenia takýchto
plánov rozvoja dopravy je veľmi prospešné. Preto sa vykonáva hodnotenie súčasného stavu pred zavedením
opatrení a potom s odstupom času, po ich implementácii,
sa vykoná opätovné hodnotenie, ktoré prezradí, či nastal
posun a ako prebieha rozvoj v rôznych sektoroch.

Prípadová štúdia: Mesto Viedeň a jej dopravný generel
Mesto Viedeň (1,7 mil. obyvateľov) schválilo svoj
dopravný rozvojový plán (Dopravný generel) v
roku 2003. V roku 2008 sa uskutočnilo hodnotenie
plnenia plánu a bolo zistené, že 56% naplánovaných aktivít a konkrétnych opatrení už bolo
zrealizovaných. Tento dopravný plán pri jeho
spustení obsahoval konkrétne zadefinované ciele,
merateľné indikátory plnenia plánu a zadefinované konkrétne čiastkové ciele a úlohy (percentuálne vyjadrenie plnenia úloh na časovej osi).10

• zlepšenie celkových podmienok pre cyklistickú

Zadefinované ciele (vybrané ciele týkajúce sa
cyklistickej dopravy):
• zníženie podielu individuálnej automobilovej dopravy o 25% (dlhodobý cieľ)

• vytvorenie

• zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na 8% (krátkodobý cieľ), zvýšenie podielu používanie verejnej
hromadnej dopravy z 34% na najmenej 40% (strednodobý cieľ)

• zníženie emisií CO2 o 5% na jedného obyvateľa do
roku 2010

dopravu (subjektívny pocit radosti z jazdy na
bicykli v meste)

• prepojiť

cyklistickú sieť všade tam, kde je
prerušená (vízia)

• vybudovať vysokokvalitnú infraštruktúru (vízia)
• vytvoriť zóny zmiešanej premávky s obmedzenou rýchlosťou na 30 km/h

• zavedenie jednosmerných ciest pre autá s obojsmernou premávkou pre bicykle
bezpečných a pohodlných parkovacích miest pre bicykle

• vytvoriť monitorované a kryté parkovacie miesta pre systém Bike+Ride (pozn.: kombinovanie
cyklistickej dopravy a hromadnej dopravy) v
prímestských oblastiach

• vyčlenenie

finančných prostriedkov v rozpočte
mesta na budovanie infraštruktúry v objeme 30
mil. Eur na roky 2003 až 2008

Odporúčaná literatúra:
Bührmann, Sebastian; Wefering, Frank (Eds.) (2011): Usmernenie – Tvorba a implementácia trvalo udržateľnej
dopravnej stratégie v mestách (www.mobilityplans.eu).

10 City of Vienna (Ed.) (2005)
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Cyklistická stratégia a miestna úroveň

Plán, ktorý je jasne zadefinovaný v stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy (cyklistickej stratégii), je tým najvhod
nejším nástrojom, ktorý pomáha presadzovať cyklistickú
dopravu. Pri vypracovaní cyklistickej stratégie na miestnej úrovni sa odporúča vychádzať z hlavných strategických dokumentov ako je národná cyklistická stratégia, plán
trvalo udržateľnej dopravy, územný plán alebo iné plánovacie dokumenty, ktoré definujú funkčné využívanie krajiny. V prípade, že nie sú k dispozícii spomínané dokumenty, samotná cyklistická stratégia musí byť komplexnejšia.
Vyššie plánovacie dokumenty nám väčšinou definujú celkovú víziu, ktorou sa mesto plánuje uberať a zodpovedajúce ciele. V prípade, že takáto vízia nie je definovaná,
mala by byť obsiahnutá v samotnej cyklistickej stratégii.
Vo väčšine prípadov, ale nadradené plánovacie dokumenty existujú, takže v tomto prípade je nutné sledovať víziu a ciele, ktoré sú v nich obsiahnuté. Cieľom, ktoré si
odporujú a mohli by spôsobiť meškanie implementácie, sa
väčšinou môžeme vyhnúť. V prípade, že je na národnej
úrovni spracovaná národná stratégia cyklistickej dopravy,
ako napríklad nemecký Nationaler Radverkehrsplan alebo
holandský Masterplan Fiets, postupujeme pri definovaní
cieľov a konkrétnych opatrení ich odvodením z celonárodných cieľov. Pri implementovaní konkrétnych opatrení
dbáme na to, aby neodporovali národnej cyklistickej stratégii a nemali negatívny dopad na jej ciele.
Vytvorenie priestoru pre cyklistickú dopravu a infra
štruktúru za účelom zlepšenia cyklistických podmienok
nie je jednoduché a zvyčajne je v konkurencii s inými
užívateľmi verejného priestoru v riešenom území. Práve
strategické plánovanie vie vniesť poriadok do tohto úsilia a je veľmi silným nástrojom, ak má administratívnu
a politickú podporu11:
Plán rozvoja cyklistickej dopravy alebo cyklistickú stratégiu na miestnej úrovni spracováva väčšinou samospráva alebo región a postup je identický s postupom
prípravy akéhokoľvek iného plánovacieho dopravného
dokumentu. Rozdielom je len zameranie s tým, že obsiahnuté vízie a ciele sa úzko koncentrujú na oblasť
cyklistiky. Ako už bolo spomenuté, tieto ciele by nemali
byť v protiklade s vyššími plánovacími dokumentami.
Neodmysliteľnou súčasťou pri presadzovaní cyklistickej
dopravy v mestách je podpora a zapojenie rôznych
zúčastnených strán a záujmových skupín. Spoločným
menovateľom pri jednotlivých aktivitách je otvorená spolupráca a vytváranie partnerstiev zo strany všetkých aktérov, či už ide o zástupcov mesta, cyklistické spolky a
združenia alebo inýchpartnerov. Ako zapojiť jednotlivých
aktérov do procesu rozvoja cyklistickej dopravy je predmetom kapitoly časti IV Komunikácia.
11

PRESTO consortium (2010a)

Plán rozvoja cyklistickej dopravy by mal byť vedený celkovou víziou rozvoja mesta. Atribútmi takejto vízie sú jasné
zadefinovanie a súlad s celkovými plánmi mesta. V prípade, že si vízia mesta odporuje so záujmami mesta a jeho
plánmi, vízia by mala byť jednoznačne preformulovaná.
Na základe celkovej vízie sa odvodia ciele, ktoré definujú, ktoré aspekty cyklistickej dopravy bude nutné
zlepšiť a na ktoré sa je potrebné zamerať. Ciele musia
korešpondovať s potrebami obyvateľov mesta, súčasným
stavom infraštruktúry a s aktuálnym pomerom cyklistickej dopravy v meste. Hlavným cieľom obsiahnutým v
plánoch rozvoja cyklistickej dopravy je:

• Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v pomere s
inými druhmi dopravy
Ďalšie ciele, ktoré by mali byť zadefinované:

• Zlepšiť podmienky pre cyklistiku ako každodenného
dopravného prostriedku

• Zlepšiť podmienky mobility na miestnej úrovni
• Zvýšiť bezpečnosť premávky
• V procese rozhodovania na miestnej úrovni brať
cyklistickú dopravu ako prioritnú tému

• Zakomponovať

rozvoj dopravy do iných plánovacích procesov, atď.

Pre inšpiráciu uvádzame príklad nemeckého mesta
Mníchov12 a ich integrovaný plán rozvoja cyklistickej
dopravy, ktorý okrem cieľov obsahuje navyše aj ďalšie
oblasti aktivít:

• Zvýšiť počet kvalitných parkovacích miest pre bicykle.
• Zvýšiť kvalitu povrchu cyklistických trás.
• Zvýšiť kvalitu zázemia pre systém Bike+Ride pre
celoročné užívanie.

• Zvýšiť marketing a informovanosť.
• Uskutočniť výskum a prieskum sledujúci

cyklis-

tickú dopravu.

• Zlepšiť

koordináciu aktivít medzi mestom a oko
litými oblasťami mesta.

Ak má plán alebo stratégia dlhodobý charakter, odzrkadlí sa to na zvýšení podielu cyklistickej dopravy . Ako
už bolo spomenuté, niektoré individuálne riešenia môžu
pozitívne ovplyvniť rozvoj cyklistickej dopravy, ale ich
zmysel je umocnený vtedy, ak sú súčasťou komplexných
a systematických opatrení.
Používanie bicykla ako dopravného prostriedku na krátku
vzdialenosť prispieva k skvalitneniu života v mestskom
prostredí, či už zníženými emisiami, žiadnym hlukom,
nízkym nárokom na priestor ale tiež zníženým rizikom
nehôd. Zároveň cyklistická doprava svojim minimálnym
12

City of Munich (2009)
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nárokom na priestor znižuje tlak na verejné priestory
v jednotlivých štvrtiach, či už je to priamo v obytných
oblastiach alebo v miestach priľahlej občianskej vybavenosti (napr.: obchody, školy a podobne). Pre svoju
nízku rýchlosť a zároveň väčšiu možnosť interakcie s
okolitým priestorom znižuje cyklistická doprava aj tlak
na komunikácie (napr.: medzi cyklistami za jazdy) a do
veľa miest prinavrátila život.
V nasledujúcej kapitole prinášame kroky, ktoré si tvorba strategických cyklistických plánov vyžaduje. Jednotlivé kroky sú zhrnuté v obrázku číslo 6.

• Formulácia cieľov
• Kohézia, zacielenie, bezpečnosť,
komfort, atraktivita

Ciele

• Inventúra existujúcej infraštruktúry
• Rýchlosť a intenzita motorovej dopravy

Analýza

• Návrh dopravných sietí
• Rozpracovanie opatrení a scénarov vývoja
• Zaistenie efektivity nákladov

Koncepcia

Implementácia

Dokončenie
projektu

Obr. 5:
Zdroj:

3.3.1

• Technický návrh
• Prioritizácia jednotlivých opatrení
v implementačnom rozvrhu

• Evaluácia
• Priebežná práca
• Nové projekty

Implementácia cyklistickej stratégie
Vlastná ilustrácia upravená podľa CROW 2007

• Celistvosť (prepojenosť)
• Priamočiarosť
• Bezpečnosť
• Pohodlie
• Atraktivita
Vyššie spomenuté funkčné atribúty sú podrobnejšie
rozpracované v kapitole 4.1. Hlavné ciele môžu vo
väčšine prípadov budiť dojem všeobecnosti a niekedy
aj nejasnosti preto, že riešený problém nepoznáme do
podrobnosti. Spracovávaním projektu prenikáme hlbšie
do jednotlivých problémov, čo nám pomáha byť viac
špecifický a definovať čiastkové ciele (viď kapitolu 2.2).

3.3.2

Analýza

Vyššie sme už spomínali, že nejasnosti v zadefinova
ní hlavnej myšlienky stratégie si vyžadujú podrobnú
analýzu aktuálneho stavu. Je nutné, aby neboli vynechané žiadne aspekty, ktoré môžu vniesť viac svetla do
problému a ktoré pomôžu presnejšie definovať riešenia
transformovateľné do cieľov stratégie. Je nutné vedieť
dôvod, prečo ľudia nevyužívajú bicykel ako dopravný
prostriedok. Z pohľadu cyklistickej infraštruktúry je
pri strategickom plánovaní nutné mať úplný prehľad o
aktuálnom stave existujúcej infraštruktúry a celkovom
cyklistickom prostredí. Toto neobsahuje len samotnú
infraštruktúru, ale aj súvisiace služby pre cyklistov a
dôležité sú zúčastnené strany podieľajúce sa na jej
rozvoji. Preto hneď od začiatku, pred tým, ako sa
pustíme do samotnej realizácie, je nutné zohľadniť
všetky spomínané aspekty.
Vo všeobecnosti analytická časť nám pomáha spoznať
všetky súvisiace problémy a vytvoriť obraz o aktuálnej situácii. Ak pomenuje problém, ďalším krokom je
pomenovať možné riešenia a nutné aktivity. Po ukončení
analytickej fázy by mali byť formulované čiastkové
ciele a úlohy, ktoré sú merateľné a poslúžia nám ako
indikátory počas implementácie.

Hlavné ciele a čiastkové ciele

Vo väčšine prípadov primárnym cieľom väčšiny cyklistických stratégií je pritiahnuť väčšie množstvo cyklistov. Ako splniť tento primárny cieľ a čo treba robiť sa
od mesta k mestu odlišuje. Zvyčajne každá cyklistická
stratégia začína definovaním problému a potenciálnymi
návrhmi na jeho riešenie. Napríklad problémom môže
byť vysoké množstvo nehôd na bicykli a táto znížená
bezpečnosť môže byť spôsobená nefunkčnou cyklistickou infraštruktúrou, chýbajúce úseky cyklistických
trás a podobne. Preto pri plánovaní sú najdôležitejšími
funkčnými cieľmi:

Obr. 6:
Zdroj:

Výmena skúseností medzi jednotlivými aktérmi
TUHH 2012
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V kapitole 5.1 ponúkame prehľad vybraných indikátorov,
ktoré slúžia pre hodnotenie danej situácie a monitorovanie celkového vývoja implementácie. Ďalej v kapitole
6 ponúkame prehľad o nástroji BYPAD, ktorý je vynikajúcim nástrojom pre systematický prístup pri hodnotení.

Jednoznačným riešením je eliminovať miesta, kde
dochádza k častým nehodám cyklistov. Iným riešením
môže byť kampaň mesta zameraná na bezpečnosť a
podpora vzdelávania o doprave pre najzraniteľnejšie
skupiny (napr.: dopravná výuka na školách pre deti).

Od samého začiatku procesu, to znamená, že už počas
analytickej časti sa odporúča zapojenie všetkých aktérov. Zároveň je prospešné konzultovať aktuálny stav
priamo s cyklistami, ktorí nám pomôžu zadefinovať
problémové oblasti na základe ich priamej skúsenosti. Ďalším aktérmi môžu byť zástupcovia samospráv a
podobne. Proces zapájania je bližšie rozanalyzovaný v
časti IV Komunikácia.

Najprv zadefinujeme možnosti rôznych opatrení pre
zlepšenie podmienok cyklistov, potom z nich vyberieme
tie najvyhovujúcejšie. Vhodné opatrenia sa dajú
otestovať cez tvorbu jednotlivých scenárov. Počas tvorby scenárov sa testujú jednotlivé opatrenia na základe
predpokladu a odhadov vývoja situácie. Opatrenie,
ktoré najlepšie rieši situáciu v danom scenári, napokon
vyberieme do strategického dokumentu.

3.3.3

Syntézy

Počas fázy syntéz, ktorá nadväzuje na analytickú časť,
sú priamo vypracované opatrenia na zlepšenie situácie
ohľadom cyklistickej dopravy, ktoré pochopiteľne reflektujú celkové ciele a čiastkové ciele. Pomáhajú tak
sumarizovať návrhy opatrení a jednotlivé riešenia v
akčnom pláne. Konkrétne opatrenia zvyčajne vychádzajú
z návrhov riešení, ale ak návrhy nie sú dostatočné, je
nutné uvažovať s inovatívnymi opatreniami. Inšpirácia
pre takéto opatrenia sa dá nájsť v rôznych publikáciách,
ktoré zbierajú dobré príklady z praxe, ktoré boli prakticky overené.
Typické problémy, ktorým zvyčajne strategické plánovanie musí čeliť, súvisia s cyklistickou dopravnou sieťou.
Napríklad, ak cyklistická sieť nespája dôležité ciele
cesty a destinácie z pohľadu cyklistov, v takom prípade
je problémom celistvosť a prepojenosť cyklistickej siete. Analytická fáza by mala pomenovať tento problém a cieľom koncepčnej časti by malo byť zlepšenie
prepojenia cyklistickej siete a jej konektivita. V závislosti od konkrétnej situácie by potom riešením mohlo
byť dobudovanie niektorých úsekov, ktoré spájajú napríklad centrum s obytnou zónou. Tejto problematike sa
podrobnejšie venuje kapitola 4.2.
Iným problémom môže byť, že napriek hustej cyklistickej sieti, táto sieť obsahuje množstvo obchádzok
(predlžujú trasu) spôsobujúcich meškanie (dlhšie trvajúce jazdy). Opatreniami na riešenie tohto problému
môže byť napríklad zavedenie jednosmerných ciest a
prepojenie cyklistickej infraštruktúry, dobudovanie
mostov, nadjazdov alebo podjazdov, ktoré vedú k celkovému skráteniu ciest.
Vplyv na meškanie majú takisto svetelné križovatky, čo
sa zvyčajne rieši skrátením času čakania pre cyklistov
alebo zakomponovaním kruhových objazdov s cyklistickými pruhmi, prípadne vytýčením ťahov bez križovatiek.
Ak máme nárast počtu zranených cyklistov, tak jed
noznačne vieme, že hlavným problémom je bezpečnosť.

Do procesu modelovanie jednotlivých scenárov zvyčajne
zapájame rôzne záujmové skupiny a dotknutých aktérov. V tomto procese je vítaná aj účasť verejnosti, ktorá
sa môže zapájať rôznymi formami do spomínaného procesu. O možnostiach zapájania verejnosti prinášame
viac informácii v Časti IV Komunikácia.

3.3.4

Implementácia

Fáza implementácie sa spúšťa po tom, ako boli zadefinované čiastkové ciele a opatrenia na ich naplnenie. V tejto
fáze je dôležitý presný dizajn a prispôsobenie naplánovaných opatrení. Pri implementácii konkrétnych aktivít sa
odporúča dodržiavať prístup implementácie postupných
krokov. Samozrejme, nie je možné implementovať všetky
definované aktivity naraz. Tu hrá dôležitú úlohu prioritizácia jednotlivých krokov, teda definovanie aktivít s rýchlym účinkom, čo sú aktivity, ktoré nebudú spomaľovať
implementáciu iných aktivít, ktoré si vyžadujú dlhší čas
pre ich zavedenie. Napríklad ak sa mesto rozhodne všetky
križovatky prebudovať na kruhové objazdy s cyklistickým
pruhom, tak určite nebude riešiť všetky križovatky naraz,
pretože by to mohlo značne ochromiť dopravu v meste. V
takomto prípade je dôležité vybrať prioritné križovatky
napríklad na základe toho, kde dochádza k častým stretom
cyklistov a automobilov.
Keď pomenujeme jasne riešenie problému, ostáva už
len implementovať príslušné opatrenie. Počas procesu
sa potom monitorujú jednotlivé vykonané aktivity. Ak
sa identifikujú nejaké nedostatky počas implementácie,
treba stanoviť, nakoľko to môže negatívne ovplyvniť
napĺňanie stanovených cieľov.

3.3.5

Dokončenie projektu a vyhodnotenie
jeho úspešnosti

V stave, kedy sme realizovali všetky naplánované opatrenia pre splnenie stanovených cieľov, je implementačná
fáza ukončená. V záverečnej fáze projektu je nutné
definovať časti alebo aktivity, ktoré si budú vyžadovať
pokračovanie a ktoré zaručia jeho dlhodobý úspech.

Kapitola I: Strategické plánovanie
V prípade, že si dané aktivity vyžadujú pokračovanie,
je nutné, aby boli vyčlenené prostriedky na ich realizáciu. V dopravných projektoch sú zvyčajne povinnosti
a pokračovanie prenesené na verejnú správu (miestnu
samosprávu), napríklad vytvorením špecializovaného
pracovného miesta alebo pridelením úloh už existujúcemu pracovisku.
Záverečné hodnotenie úspešnosti implementácie projektu býva finálnou časťou projektu. V záverečnom

hodnotení sa porovnávajú naplánované ciele s výsledkami realizácie. Porovnanie vstupov a výstupov (pôvodného stavu a výsledného stavu) jasne definuje, či bola
implementácia úspešná alebo nie (viac o monitoringu
a hodnotení v kapitole 5). Splnenie stanovených cieľov
nie je jediným prínosom projektu; za veľmi prínosné
je nutné chápať celú skúsenosť všetkých zapojených
spolupracovníkov s daným procesom, ktorí môžu na jej
základe pripravovať a realizovať ďalšie projekty.
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Prípadová štúdia: Hamburg’s Cycling Strategy
Vízia
Mesto Hamburg (1,8 mil. obyvateľov) má jasne
zadefinovanú víziu ako „mesto rastu“, ktoré je
environmentálne uvedomelé a orientované na
rodinu. Program rozvoja mesta bol pripravený na
obdobie 15 rokov. Jedným z jeho hlavných cieľov
je zdvojnásobenie počtu cyklistov.
Ciele

Radverkehrsstrategie
für Hamburg

Stratégia obsahuje celkovo 5 hlavných cieľov:
4. Zvýšenie používania bicykla ako dopravného
prostriedku z 9% v roku 2002 na 18% v roku
2015 (prvé hodnotenie plnenia prebehlo v
roku 2008)
5. Zvýšenie bezpečnosti premávky na cestách
(hlavne s ohľadom na cyklistov)
6. Rozšírenie siete cyklistických trás hlavne
smerom do jednotlivých štvrtí
7. Zlepšenie celkovej cyklistickej „atmosféry“
8. Zabezpečiť rozpočet a finančné krytie pre
rozvoj cyklistickej infraštruktúry a jednotlivé
opatrenia

Obr7:
Zdroj:

Cyklistická stratégia mesta Hamburg (Nemecko)
Mesto Hamburg (2005)

Dodržané princípy
1. Súlad s Hlavným dopravným plánom mesta
Hamburg

6. Zvyšovanie mestského potenciálu pre zvýšenie
používania bicyklov

2. Súlad s národnou cyklistickou stratégiou

7. Efektívna koordinácia medzi aktérmi s rozhodovacou právomocou (politici, samosprávy miest a
obcí, plánovači)

3. Chápanie cyklistiky ako integrálnej časti
celkového dopravného systému (bicykel je aj
právne uznaný ako dopravný prostriedok)
4. Zlepšenie infraštruktúry, služieb a komunikácie
5. Implementácia, ktorá je v súlade s potrebami
jednotlivých mestských častí

8. Zapojenie externých inštitúcií, združení a klubov
9. S ohľadom na plánovanie, zabezpečiť jeho
monitorovanie a kontinuálne vylepšovanie (stála
úloha politiky mesta)

Prípadová štúdia: Cyklistická stratégia mestskej časti Hamburg-Bergedorf
Podľa Cyklistickej stratégie mesta Hamburg, zavedenej v
roku 2005, každé oddelenie plánovania v siedmich hamburských mestských častiach má za úlohu pripraviť svoju
cyklistickú stratégiu.
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V mestskej štvrti Bergedorf (120 000 obyvateľov) sa od
roku 2008 pravidelne stretávali všetci zainteresovaní aktéri, aby spoločne pripravili cyklostratégiu mestskej štvrti,
ktorá vychádza z hlavnej hamburskej cyklistickej stratégie.
Okrem predstaviteľov mesta Hamburg a mestskej štvrte
Bergedorf, sa do procesu prípravy spomínaného plánovacieho dokumentu zapojili a na stretnutiach sa zúčastnili
zástupcovia z dodelenia dopravy a bezpečnosti premávky,
polícia, zastupiteľstvo mestskej štvrte, združenia ako ADAC
(nemecký automobilový klub), ADFC (nemecká cyklistická
federácia) a VCD (združenie pre udržateľnú dopravu), miestny podnikatelia a obyvatelia mesta. Jedinečnými sa stali
práve plánovacie workshopy s vysokou účasťou, ktoré vyústili do prípravy veľmi podrobného návrhu stratégie.13
Účastníci spoločne vypracovali tri základné tematické
piliere dokumentu a spoločne sa zhodli na jeho základných princípoch: vypracovanie stratégie pre Bergedorf,
vypracovanie konceptu cyklistickej siete extravilánu a
cyklistickej siete intravilánu mesta. Stratégia sa zameriavala na nasledujúce skupiny:

Obr8: Cyklistická sieť intravilánu Bergedorf (Nemecko)
Zdroj: Mesto Hamburg 2008b

13 Mesto Hamburg (2008a)

• Každodenní cyklisti
• Školáci
• Dochádzajúci pracovníci
• Rekreační cyklisti/cykloturisti
• Športoví cyklisti
Cyklistická stratégia mesta Bergedorf je
postavená na niekoľkých pilieroch:
• Atraktívna a bezpečná cyklistická
infraštruktúra (zahŕňa cyklotrasy a parkovacie miesta pre bicykle)

• Kompletná ponuka služieb pre cyklistov
• Styk s verejnosťou zameraný na lepšiu
„cyklistickú atmosféru“

• Budovanie, prevádzka a údržba
• Turistický ruch a viac cyklistických trás pre
rekreáciu a voľný čas

• Parkovacie vybavenie (poskytovanie kvalitného parkovacieho zázemia, hlavne v blízkosti dopravných uzlov a staníc)

Kapitola I: Strategické plánovanie

Ďalšia odporúčaná literatúra (publikovaná v anglickom jazyku):
Federal Ministry of Transport, Building and Housing (Ed.) (2002): German National Cylcing Strategy
http://edoc.difu.de/edoc.php?id=YFGDITZ2.
Mesto Kodaň (Ed.) (2012): Cyklistická dopravná politika mesta Kodaň
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/
CityAndTraffic/CityOfCyclists/CopenhagenCyclePolicy.aspx.
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4.

Plánovanie a cyklistická sieť

Jedna z najdôležitejších častí na úrovni stratégie pri
plánovaní cyklistickej infraštruktúry je naprojektovanie celistvej cyklistickej siete. Cyklista by mal mať
možnosť dosiahnuť z jeho počiatočného miesta čo naj
viac cieľových miest. Mať možnosť dostať sa takmer
všade a prepojenosť jednotlivých miest nie je jedinou
podmienkou, ale aj kvalita vybudovaných cyklistických
trás a ďalšie doplnkové služby pre cyklistov musia byť
počas plánovania zohľadnené.
34

4.1

Princípy projektovania

Ako sme už vyššie spomínali, cyklistická doprava má obrov
ský potenciál prispieť k efektívnemu, trvalo udržateľnému
a zdravšiemu dopravnému systému. Pre vytvorenie ideálneho cyklistického prostredia musia byť brané do úvahy
niektoré základné požiadavky. Cyklistika si vyžaduje
dodržať päť nasledujúcich základných podmienok:

• Celistvosť
• Priamosť
• Bezpečnosť
• Pohodlie
• Atraktivita
Dosiahnutie pohodlia a atraktivity síce patrí medzi
dôležité ciele, ale sú menej podstatnými na úrovni
celkovej cyklistickej siete. Je potrebné sa nimi viac
zaoberať až pri riešení konkrétnych úsekov a križovatiek
(viac v Časti II „Infraštruktúra“).

4.1.1

Celistvosť

Najelementárnejšou požiadavkou na cyklistickú sieť je jej
celistvosť alebo inak prepojenosť. V praxi to znamená,
že cyklista sa môže dostať bicyklom prakticky všade.
Bez celistvosti alebo prepojenosti jednotlivých úsekov
nemôžme hovoriť o cyklistickej sieti, skôr len o množstve
vybudovaných úsekov. Kvalita alebo sila vybudovanej siete
sa dá jednoducho vyjadriť počtom jednotlivých úsekov a
ich prepojením a tým aj možnosťou pre cyklistu vybrať
si z viacerých variant cesty pre dosiahnutie svojho cieľa.
Aj preto je z pohľadu cyklistu celistvosť cyklistickej siete
jeden z hlavných ukazovateľov jej kvality.
Aby sme boli schopní naplánovať dobre prepojenú cyklistickú sieť, musíme poznať najfrekventovanejšie ciele cesty a miesta určenia cyklistov. Jednoduchým grafickým vyobrazením sa dosiahne základný návrh jednotlivých miest
určenia. Použitie počítačových modelov, ktoré nám dokážu
stanoviť vyťaženosť jednotlivých úsekov a na základe toho
odhadnúť budúci vývoj je skôr relevantné pre mestá z kategórie „šampión“ (viď úvodnú kapitolu), kde je dostatočná
hustota cyklistickej dopravy na to, aby slúžila ako vstupný
údaj pre počítačové modely. Okrem prepojenosti cyklis-

tickej siete, je ďalším dôležitým údajom jej hustota (hustota siete vyjadrená priemernými vzdialenosťami medzi
jednotlivými líniami, tzv. veľkosť oka siete): čím menšia
je vzdialenosť medzi jednotlivými úsekmi, tým viac cyklistov si môže vybrať s väčšieho počtu možností, ako napríklad rozhodnúť sa pre síce dlhšiu, ale zato rýchlejšiu
trasu ako kratšiu, ktorá je ale preťažená a podobne.
Okrem vnútorného prepojenia cyklistickej siete v danom
území je dôležité aj jej prepojenie na iné dopravné siete.
Predovšetkým intermodálne napojenie cyklistickej siete
na zastávky verejnej dopravy je veľmi dôležité, teda prepojenie na hlavné dopravné uzly a stanice odkiaľ odchádza
a prichádza hromadná doprava.14

4.1.2

Priamosť

Priamosť alebo priamočiarosť cyklistickej siete (trasy) je
vyjadrená vzdialenosťou alebo časom medzi počiatočným
a cieľovým bodom cesty.
Priamočiarosť vyjadrená vzdialenosťou sa stanovuje
výpočtom zohľadňujúcim činiteľ obchádzok. Čím trasa z
miesta A do miesta B obsahuje viac priamych úsekov, tým
je priamejšia a vhodnejšia pre cyklistu. Väčšie množstvo
obchádzok a tým dlhšia vzdialenosť nezvyšuje len dopravný čas, ale si aj vyžaduje väčšiu fyzickú aktivitu, a to
môže cyklistov odrádzať.
Priamočiarosť vyjadrená časom sa týka stanovenia prepojení, ktoré optimalizujú tok premávky. Čím menej zastávok a spomalení sa nachádza na danej trase, tým viac
je spojenie priamočiarejšie. Pochopiteľne neustále zastavovanie sa a rozbiehanie je nielen fyzicky náročnejšie,
ale sa podieľa na celkovom čase jazdy. Kritérium na vyhodnotenie priamočiarosti vyjadrenej časom, môže byť
počet križovatiek na daný úsek cesty, kde cyklista nemá
prednosť v jazde. Ideálne pre hlavné cyklistické ťahy je,
ak takýto počet je nulový alebo sa približuje nule. Ďalším
indikátorom môže byť početnosť miest, kde je nutné
úplne zastaviť. Štúdie z Holandska v jednotlivých mestách
ukázali, že frekvencia zastavení na jeden kilometer sa u
nich pohybuje priemerne od 0,40 do 1,56 zastavení .
Podľa dopravnej politiky by cyklotrasy v zastavaných oblastiach mali byť viac priame ako cesty pre autá. Bicyklová doprava sa tak stáva rýchlejšou ako je automobilová doprava.
Takéto opatrenie sa dá zaviesť zjednosmernením automobilovej premávky, čím sa vytvorí priestor pre obojsmernú
cyklistickú dopravu a pre vytvorenie skratiek a prepojení.

4.1.3

Bezpečnosť

Urobiť premávku bezpečnejšou pre cyklistov si vyžaduje
viac ako len materiálny dizajn danej cyklotrasy. Oveľa
viac sa dá spraviť na vyššej úrovni plánovania, teda na
úrovni celej siete. Tu sú niektoré príklady:
14

Paragraph taken from PRESTO consortium (2010a) and edited
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• Minimalizovať situácie stretu jednotlivých druhov do-

•

•

•

•

•

pravy. Dodržať túto podmienku nie je v zastavaných
oblastiach jednoduché hlavne bez toho, aby nedošlo
k ovplyvneniu plynulosti premávky. Na základe
teórie je vhodným riešením mimoúrovňové oddelenie (napr.: mostom, nadjazdom) od automobilovej
dopravy, ale v praxi sa viac uprednostňujú svetelné
križovatky alebo spomaľovače automobilovej dopravy pre zníženie rizika konfliktu.
Oddeliť od seba jednotlivé spôsoby dopravy a ich
účastníkov. V prípade, že rozdiel v rýchlosti motorizovanej dopravy a cyklistickej dopravy je vysoký, musia mať oba spôsoby dopravy vlastnú dopravnú sieť.
Všeobecným pravidlom je, že ak rýchlosť motorizovanej dopravy presiahne 50 km/h, každý spôsob dopravy musí mať svoj vlastný dopravný pruh.
Zníženie rýchlosti v rizikových úsekoch. V prípade, že
z rôznych dôvodov nemôžeme oddeliť jednotlivé dopravné prostriedky, musí byť znížený rozdiel v rýchlosti
medzi nimi. Za základ sa použije rýchlosť najpomalšieho
prostriedku, v tomto prípade je to bicykel. Maximálna
odporúčaná rýchlosť by nemala presiahnuť 50 km/h, ale
nižšia rýchlosť, okolo 30 km/h, je vhodnejšia, pretože
s klesajúcou rýchlosťou sa znižuje aj riziko vážnych
zranení.
Jasne označiť kategórie ciest. Ďalším kritickým opatrením
z pohľadu bezpečnosti je jasná rozpoznateľnosť a
označenie celkovej premávky. Jednotné vizuálne dopravné značenie na cestách a rozlíšenie ciest (podľa hierarchického zoradenia) sa podieľa na znižovaní rizikových
situácií a napomáha všetkým účastníkom predvídať dané
situácie a na základe toho aj prispôsobiť spôsob jazdy15
Menej príjemné úseky cesty by mali byť projektované
čo najprehľadnejšie. Medzi takéto úseky patria napríklad tunely, ktorých prítmie môže vyvolávať obavy,
preto je nutné, aby boli projektované jasne, s dostatkom svetla, možnosťou vidieť na druhý koniec a boli
bez tmavých zákutí.
Poskytnúť možnosť alternatívnej cesty v prípade, že trasa vedie cez neosvetlené alebo opustené oblasti. Cesta
môže byť kľudne aj dlhšia, ak vedie cez viac sociálne
príjemné prostredie.

4.1.4

Atraktivita

Všeobecne atraktivita znamená, že cyklistická infra
štruktúra je osadená v príjemnom prostredí. Je to zá
ležitosť vnímania a celkového imidžu, ktoré v konečnom
dôsledku môžu mať vplyv na to, či sa rozhodnete alebo
nerozhodnete pre bicykel. Je ťažké zadefinovať kritéria
pre atraktivitu, nakoľko vnímanie prostredia je vysoko
individuálne. Napriek tomu je nutné vzhľad cyklotrás a
ich prostredia zahrnúť do plánovacieho procesu pri ana15
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lyzovaní úžitkovosti a pripomienok od zapojených skupín.
Pocit „osobnej bezpečnosti“ ďalej dotvára kvalita okolitého prostredia, vzhľad a celkový obraz oblasti, cez ktorú
cyklotrasa prechádza. Význam tohto vnímania sa ešte
umocňuje vo večerných a nočných hodinách. Automobilová premávka pozdĺž cyklistických trás je zdrojom hluku
a znečisteného ovzdušia. Preto, ak je to možné, priamy
kontakt motorovej a cyklistickej dopravy by mal byť minimalizovaný. Avšak toto je málo pravdepodobné, nakoľko
hlavné cesty predstavujú aj hlavné dopravné ťahy, ktoré
v dopravnej sieti tvoria priame najkratšie spojenie. Avšak
by mali byť zvážené všetky možné riešenia.

4.1.5

Pohodlie

Pohodlie v súvislosti s cyklistickou dopravou vyjadruje
prijemný zážitok z jazdy, jej plynulosť a poskytnutie relaxu. Týka sa to aj minimalizovania fyzickej námahy. Pre
dosiahnutie plynulosti jazdy, by mali byť minimalizované úseky vyžadujúce si extra námahu, ako napríklad:
miesta vyžadujúce si úplné zastavenie (križovatky) a
podobne. Nedostatočná kvalita alebo údržba cyklistických trás, výtlky na cyklotrase a jej hrboľatosť zase
spôsobujú nepohodlnosť vo forme nutnosti zvýšenej
pozornosti, udržania rovnováhy a nutnosti predvídať
možné nebezpečie. Ďalším problémom môže byť nájdenie správneho smeru v prípade nedostatočného značenia
jednotlivých trás. Preto je nutné dbať na dostatočné
značenie cyklistických trás a jednotlivých smerov.

4.1.6

Hierarchia rôznych dopravných cieľov

V reálnej situácii si môžu jednotlivé spomínané po
žiadavky konkurovať. V tom prípade je nutné sa medzi
nimi zamerať na dosiahnutie rovnováhy. Potrebné je
zohľadniť nasledujúce situácie a možnosti:

• Najpriamejší

•

•

smer je väčšinou popri hlavnej dopravnej tepne s hustou premávkou, a preto je menej atraktívny a bezpečný. Postavenie samostatných
ciest pre automobilovú a cyklistickú dopravu môže
zabezpečiť bezpečnosť. Alternatívna cesta, ktorá
nevedie popri hlavnom dopravnom ťahu, má zase
výhodu v bezpečnosti a atraktívnosti, ale je väčšinou
dlhšia a časovo náročnejšia.
Kvôli bezpečnosti sú niekedy cyklisti nútení spraviť
obchádzku, prejsť tunelom alebo nadjazdom, často
zastavovať na svetelnej signalizácii a podobne. Všetky
tieto opatrenia znižujú priamosť cyklotrasy (nutnosť
obchádzania, predlžujú čas) a jej pohodlnosť (strmý
terén, časté zastavovanie a rozbiehanie sa).
Najpriamejšie cesty zvyčajne pretínajú parky alebo vedú extravilánom miest. Tieto miesta sú hodnotené ako vysoko atraktívne, na druhej strane môžu
vyvolávať večer a v noci pocit nebezpečia.
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Neexistujú žiadne štandardizované riešenia pre stanovenie prioritných cieľov. Ako jediné všeobecné pravidlo, ktoré môže byť považované za najvyššiu prioritu, je
bezpečnosť. Jednotlivé cyklistické trate môžu byť rozdelené podľa účelu na trate pre rekreačnú cyklistiku a na
účelové trate. Účelové cyklistické trate slúžia prevažne na
jazdy medzi jednotlivými miestami určenia (napr.: škola,
práca), pri ktorých najdôležitejšími kritériami sú dĺžka trvania jazdy a vzdialenosť. Pri rekreačných tratiach dôležitými
atribútmi sú oddych a spoznávanie danej oblasti. Nie vždy
je možné presne rozdeliť jednotlivé typy cyklotrás. Čím
viac používate bicykel ako dopravný prostriedok, tým viac
je dôležitý pre vás čas trvania a dĺžka trasy. Rýchle a jednoduché trasy sú dôležité pri každodennom bicyklovaní i
keď často môžu prechádzať cez menej atraktívne miesta.
Naopak pri rekreačných cyklotrasách dôležitú úlohu zohráva
ich atraktivita a obchádzky nie sú až takým problémom.16

4.2

Projektovanie cyklistickej siete

Nasledujúca kapitola sa zaoberá projektovaním cyklistickej siete. Prináša odporúčania, ako začať s tvorbou
cyklistickej siete úplne od nuly.

4.2.1 Priradenie východiskových a cieľových miest
Tak ako pri ostatných dopravných plánovacích dokumentoch, aj pri plánovaní cyklistickej infraštruktúry by sa najprv mali identifikovať východiskové miesta a cieľové miesta jednotlivých jázd uskutočnením podrobného prieskumu
danej oblasti. Východiskové miesta predstavujú body odkiaľ
užívatelia danej siete najčastejšie vychádzajú. Cieľové miesta zase predstavujú pravdepodobné miesta určenia ich
cesty. Vzhľadom na to, že každé východiskové miesto môže
byť cieľovým miestom a naopak, budú miesta s obytnou
funkciou v tomto kontexte vždy chápané ako východiskové a ciele cesty ako škola, práca alebo obchody budú
považované za cieľové miesta.17
Na základe mierky mapy potom rozdeľujeme aj jednotlivé
destinácie, a to nasledovne: pri mapách malých mierok,
zobrazujúcich väčší región centrum mesta bude chápané
ako cieľová stanica, pri väčšej podrobnosti mapy cieľové
stanice budú zadefinované v rámci centra mesta. Zároveň
jednotlivé obvody a mestské štvrte predstavujú samostatné
cieľové body.
Jednotlivé mestské obvody a štvrte sú považované za východiskové body, a preto by mali mať čo najlepšie prepojenie na
jednotlivé cieľové miesta. Medzi typické cieľové miesta patria:
• Školy a univerzity
• Obchody a obchodné centrá
• Športoviská
• Miesta výkonu práce, ako veľké biznis centrá a sí
dla veľkých firiem
16
17
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• Hlavné uzly mestskej hromadnej dopravy a pres
tupné miesta (železnica, autobusy, električky, tro
lejbusy a iné)
Každá takáto cieľová destinácia má svoju spádovú
oblasť. Napríklad základné školy majú zväčša konkrétnu
spádovú oblasť, pretože slúžia len žiakom a učiteľom,
ktorí žijú v danej oblasti. To isté platí pre miestne obchody, ktoré zas majú svoju lokálnu klientelu. Na druhej
strane, biznis centrá alebo centrá miest sú cieľovými
destináciami s veľkou spádovou oblasťou.
Stanoviť dôležitosť cieľových destinácií a ich hierarchiu sa
dá na základe počtu obyvateľov, ktorým dané zariadenie
slúži (viď tabuľku 4). Čím je dané zariadenie čo do počtu
obyvateľov väčšie, o to by malo byť ľahšie dostupné.
Zariadenie
Škola
Univerzita
Obchod
Divadlo, kino, štadión
Obchodná štvrť
Verejná hromadná doprava

Indikátor
Počet žiakov
Počet študentov
Plocha predajného priestoru m2
Počet miest na sedenie
Počet pracovných miest
Frekvencia odchodov

Tabuľka 4: Návrh indikátorov pre zoradenie dôležitých
zariadení (cieľových miest)
Zdroj:
Vlastná tvorba

Potom, ako sme stanovili dôležité destinácie, je dôležité
ich prepojenie na mapovom podklade jednoduchými priamymi líniami (viď Obrázok 10). Výsledkom je prednostná (teoretická) sieť a je skladbou vysoko-potenciálnych
línií, z ktorých sa navrhovaná sieť skladá.
Projektovanie prednostnej siete sa ďalej prerokováva
a je možné ju upravovať na základe prieskumu objemu
dopravy (cyklistickej dopravy) na jednotlivých úsekoch
(viď kapitolu 5). Tento prístup napomáha identifikovaniu
dôležitých cieľových miest.
Vo väčšine prípadov je najfrekventovanejšia občianska
vybavenosť koncentrovaná v mestských centrách, čo
väčšinou vedie k radiálnemu usporiadaniu dopravnej
cyklistickej siete s najvyťaženejšími líniami smerujúcimi práve do centra. Týka sa to hlavne malých a stredne
veľkých miest. Praktické je, okrem priamych línií smerujúcich do centra, zaviesť obvodové okruhy okolo centra.
Tieto vytvárajú možnosť prepojenia jednotlivých štvrtí
bez toho, aby sme museli prechádzať centrom mesta.

4.2.2

Zavedenie prednostnej siete do
reálnehoživota

Navrhnutá prednostná sieť, ktorá je popísaná vyššie,
je cyklistickou dopravnou sieťou pozostávajúcou z li
neárneho prepojenia jednotlivých cieľov a nepredstavuje aktuálny stav cestnej siete, nezahŕňa jednotlivé chodníky, zákruty a ani prekážky. Preto je v ďalšom kroku
nutné priradiť trasy spájajúce východisko-cieľ k reálnym
existujúcim cestám. Mali by lemovať existujúcu cestnú
ako aj cyklistickú infraštruktúru (viď Obrázok 11). Tento

Kapitola I: Strategické plánovanie
postup presne ukáže chýbajúce úseky v infraštruktúre a
ktoré úseky si budú vyžadovať dobudovať. Väčšinou sa
uprednostňujú najkratšie a najpriamejšie možné úseky,
ktoré sú potom posudzované z hľadiska ďalších vybraných

kritérií. Dôležitým rozhodnutím ostáva, či sa rozhodnúť
pre zmiešanú infraštruktúru s viacerými druhmi dopravných prostriedkov alebo nie. Výhody a nevýhody sú
podrobne prediskutované v kapitole 4.3.4.18
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Obr. 9:

Prednostná (teoretická) sieť

Zdroj:

Vlastná ilustrácia

Obr. 10:
Zdroj:

Trasy cyklistickej siete
Vlastná ilustrácia
18
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Dobre spracovaný plán cyklistickej siete zabezpečuje
dobrú dostupnosť cyklistickej infraštruktúry a primeranú vzdialenosť či už z východiskového miesta alebo
cieľového miesta. Zvyčajne sú tieto miesta roztrúsené v
rámci mesta, a preto musí cyklistická sieť pokrývať celú
oblasť a nielen vybrané lokality.
Zadefinovanie jednotlivých trás a kvalita ich spracovania
bude závisieť od dôležitosti danej trasy, inými slovami
od súčasného alebo očakávaného vyťaženia cyklistami.
Ideálne je, ak sú čísla ohľadom počtu cyklistov v jednotlivých oblastiach dostupné, čo uľahčuje výber trás,
ktoré treba dobudovať. Zároveň nám údaje ohľadom dopravných návykov alebo cyklistickej premávky zozbieraných na jednotlivých kľúčových bodoch v rámci mesta
prezradia, ktoré sú hlavné cyklistické ťahy. V mestách,
kde cyklistická doprava dosahuje vyšší podiel na doprave, je možné použiť počítačové modely, ktoré nám
napríklad pomôžu rozhodnúť sa pre výstavbu mostu pre
skrátenie vybraného úseku a podobne.
Niektoré cyklistické trasy sa automaticky začnú využívať
s väčšou frekvenciou a merania nám tak pomôžu stanoviť
hlavné cyklistické ťahy medzi jednotlivými časťami mesta.
Na základe toho potom vieme jednotlivé cyklotrasy hierarchicky zaradiť na: hlavné cyklistické ťahy (zväčša užívané
na dlhšie vzdialenosti) a vedľajšie (prípojné) cyklistické
trasy z jednotlivých obvodov a mestských štvrtí. Samozrejme, hlavná cyklistická sieť musí byť naprojektovaná tak,
aby bola schopná poňať celkový objem cyklistov.19

4.2.3

Vytvorenie hierarchického usporiadania
v rámci siete

Dopracovanie cyklistickej siete v poslednom plánovacom
kroku berie v úvahu len najdôležitejšie východiskové a
cieľové miesta a hlavné cyklistické ťahy (viď Obrázok 12).
Tieto vybrané trasy sa stávajú nosným systémom budúcej
cyklistickej siete. Vzhľadom na to, že cieľové a východiskové miesta stále pribúdajú (každý dom je východiskovým
miestom), siete musia byť bez prerušení. Ich hierarchické
usporiadanie a dôležitosť sú podobné, ako pri cestách pre
automobilovú dopravu (viď Obrázok 13). Tak, ako sa pri
cestnej doprave cesty delia na rýchlostné cesty, cesty
prvej, druhej a tretej triedy, tak isto sa dá podobná hierarchia uplatniť pri cyklotrasách. Netreba však zabúdať, že v
mestách plnia cyklotrasy širokú škálu funkcií, od krátkych
po dlhé jazdy, pre každodenné používanie bicykla alebo
len na rekreačné účely s rôznymi nárokmi na bezpečnosť
a rýchlosť. Na základe toho cyklotrasy vieme rozdeliť do
nasledujúcich klasifikačných tried:
• Hlavné cyklistické trasy s funkciou prepojenia mesta alebo spojenia s mimo mestskými oblasťami.
Spájajú jednotlivé mestské štvrte a obvody s centrom mesta, ale aj okolité dediny, mestečká mimo
zastavaného územia.
19
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• Hlavné miestne cyklotrasy plnia distribučnú funkciu
v danom mestskom obvode a v jeho zastavanom
území. Plnia funkciu hlavného spojenia medzi mestskými obvodmi a hlavnými mestskými oblasťami.

• Miestne

vedľajšie cyklotrasy zabezpečujú dobré
napojenie na hlavnú miestnu cyklotrasu. Takéto
trasy zahŕňajú, každú jednu cestu, ktorá sa môže
použiť pre cyklistov a ktorá spája obytné budovy a
iné východiskové a cieľové miesta s cyklistickými
trasami vyššej úrovne.20

Aby sme vytvorili jednotnú cyklistickú sieť, musí každá
cyklotrasa zaradená do siete spĺňať určité kvalitatívne
parametre. Vytvorením hierarchie jasne stanovíme,
ktoré trasy sú schopné poskytnúť rýchle spojenia a
zároveň slúžiť väčšiemu množstvu cyklistov so zachovaním zvýšenej bezpečnosti.
V praxi vyššie spomínané hierarchické rozdelenie na 3
kategórie (hlavné cyklotrasy, hlavné miestne cyklotrasy a
miestne vedľajšie cyklotrasy) je zväčša odvodené od kvality stavebného prevedenia, ale nemusí tomu tak byť vždy.
Technické stavebné prevedenie jednotlivých cyklotrás
by sa malo odvíjať od očakávaného objemu cyklistov.
Základné technické pravidlá uplatňované pri výstavbe
cyklistických trás pre vybrané podmienky sú bližšie
špecifikované v kapitole 4.4.

4.3

Dôležité vlastnosti cyklistickej siete

Pri projektovaní cyklistickej siete sa vždy musíme
rozhodnúť pre konkrétne riešenia. Nasledujúce vlastnosti, ktoré uvádzame, nemôžu byť brané s univerzálnou platnosťou. Vždy je nutné vychádzať z miestnych
podmienok a zároveň je nutné dobré poznať aktuálnu
situáciu, z ktorej vychádzame. Dobre vykonané prieskumy a rozbory môžu ušetriť veľa finančných prostriedkov a vynaloženého úsilia. Jednoduchým príkladom je, že
niekedy len malými úpravami existujúcej infraštruktúry
môžeme dosiahnuť funkčnú cyklistickú sieť v porovnaní s
budovaním úplne novej siete.

4.3.1

Určenie – cyklistická sieť pre dopravu a
cyklistická sieť pre voľnočasové aktivity

Tvorbu cyklistickej siete je nutné podmieniť jej zameraniu: pri plánovaní cyklistickej siete pre dopravu
je potrebné zvoliť iný prístup ako pri plánovaní cyklistickej siete pre šport . Úlohou dopravnej cyklistickej siete je funkčné prepojenie jednotlivých cieľov cesty pre
naplnenie potrieb (nákup, práca, vzdelanie, sociálnokultúrne, návšteva a podobne). Ideálne je ak sieť spája
dané cieľové miesta čo najpriamejšie. Naopak, pri cyklistike ako voľnočasovej aktivite, cyklotrasa musí spĺňať
podmienky atraktivity a zážitku z okolitého prostredia.
20
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Obr. 11:
Zdroj:

Hierarchické usporiadanie hlavných trás
Vlastná ilustrácia

Obr. 12: Súvislá sieť v hierarchickom usporiadaní
Zdroj:
Vlastná ilustrácia
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Tradičné značenie cyklistických trás hlavne slúžiacich
pre cykloturistiku je stále veľmi populárne. Veľa takýchto
vybudovaných cyklistických trás prechádza cez mestské
oblasti a mestské centrá. V praxi dochádza k prekrývaniu funkcií cyklotrás slúžiacich pre cykloturistiku aj pre
každodenné bicyklovanie, a preto je vhodné, aby sa tieto cyklistické trasy zlučovali. Zároveň veľa cieľových
miest turistických cyklistických trás vedie k vlakovým
staniciam alebo do mestských centier. Súčasne sa
zvyšuje aj požiadavka každodennej cyklistiky na zatraktívnenie cyklistických trás a ich trasovanie cez kľudné a
príťažlivé prostredie, ktoré je síce paralelné s priamymi
dopravnými ťahmi, ale v určitej vzdialenosti. Preto treba
pri projektovaní cyklistických trás brať v úvahu všetky
možnosti cyklistickej infraštruktúry. Vhodné je aj spojenie
spoločného úsilia oddelení, ktoré majú v pôsobnosti jednak cestnú premávku a rozvoj cestovného ruchu. Takáto
spolupráca zvyčajne vedie aj k zvýšeniu možností financovania rozvoja cyklistickej infraštruktúry. Integrovanie
cyklistickej dopravy s hlavnými dopravnými uzlami hromadnej dopravy je prospešné pre oba typy cyklistiky, či
rekreačnú alebo každodennú, lebo vytvára možnosť pre
kombinovanie viacerých spôsobov dopravy21.

4.3.2

Vzájomné prepojenie cyklistických sietí

Často sa stretávame z dvoma typmi cyklistických sietí,
jedna, ktorá je určená pre cyklistiku ako dopravu a
druhá, pre rekreačné účely. Prvú vec, čo treba spraviť v
prípade, že sa tieto siete prelínajú, je integrovať cyklodopravu do rekreačnej cyklistickej siete. Do určitej miery
sú si oba typy infraštruktúry funkčne podobné a bolo by
ju škoda nevyužiť. Zároveň je potrebné dbať na to, aby
nové prepojenia podporili celkovú celistvosť cyklistickej
siete. Prepojenie oboch sietí potom umožňuje cyklistovi
rozhodnúť sa pre konkrétnu trasu.22
Tak, ako v zastavanom území miest, tak aj mimo
ich zastavaného územia, prevláda rastúci záujem o
rekreačnú cyklistiku. Pre tento typ cyklistiky je viac
dôležitá atraktívnosť prostredia a celkový zážitok z
jazdy v príjemnom prostredí, ako rýchlosť prepravy
z miesta a čo najpriamejšie spojenie. Medzi tradičné
prístupy patria značené trasy na dlhé vzdialenosti, prípadne tematicky orientované cyklistické trasy.
Zvyčajne takéto trasy predstavujú siete s rôznymi zastávkami a stanovišťami a je na cyklistovi, akú cestu si
zvolí. Cieľom takejto cykloturistiky je objavovanie krás
daného regiónu. Veľa takýchto vybudovaných cyklistických trás prechádza cez mestské oblasti a mestské
centrá. Cyklistická infraštruktúra slúžiaca pre potreby
cyklistickej dopravy alebo rekreácie spĺňa široké nároky
jej používateľov: každodenní cyklisti sa chcú prepraviť
21
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čo najrýchlejšie z miesta A do miesta B a zase rekreační
cyklisti vyhľadávajú jazdy pre aktívny oddych a poznávanie. Rekreačná cyklistická sieť sa vo veľa prípadoch
napája na hlavné dopravné uzly, ako sú stanice, alebo
prechádza cez centrá miest. Naopak, účelová cyklistická
sieť si niekedy vyžaduje zatraktívnenie. Kombinácia oboch typov cyklistických sietí môže byť preto prínosná
pre rozvoj oboch, pretože sa tu naskytuje priestor, kde
treba pri projektovaní skĺbiť funkčnosť a dizajn. Tiež sa
tu vytvárajú podmienky pre spoluprácu medzi oddelením
pre turizmus a oddelením, ktoré plánuje infraštruktúru.
A ako už bolo spomenuté, cyklistické siete je nutné
napojiť na dôležité uzly verejnej dopravy, nakoľko to vytvára podmienky pre rozvoj integrovanej dopravy.23

4.3.3

Iné dopravné siete

Ak už boli dopravné a rekreačné cyklistické siete prepojené, prichádza na rad porovnanie ich spojitosti
s ďalšími existujúcimi dopravnými sieťami, najmä s
obslužnými cestami v jednotlivých mestských štvrtiach
a s hlavnými dopravnými ťahmi pre motorovú dopravu ako aj so sieťami verejnej dopravy. Vzájomné
prepojenia cyklistickej dopravy a motorizovanej dopravy uvádzame nižšie. Vo všeobecnosti, miesta, kde
dochádza k ich priamemu prelínaniu, sú problémové.
Hodnotiace kritéria pre posúdenie kolíznych miest sú
nasledovné:

• Funkcia

alebo plánovaná funkcia daného cyklistického napojenia

• Do akej miery navrhované riešenie rieši zúžený profil a tým vytvára zlepšenie kvality cyklistickej siete

• Hodnotenie

dopadov, keď sa neaplikuje vybrané
technické riešenie, alebo keď jeho prevedenie nie
je dostatočne kvalitné

Prax preukázala, že téme stretu cyklistickej siete so
sieťami iných spôsobov dopravy sa venuje málo pozornosti. Zároveň je ich vzájomné prepojenie a súlad
ukazovateľom kvality vybudovanej cyklistickej siete.
Dlhodobý prieskum uskutočnený v niektorých mestách
dokázal, že najrizikovejšími sú tie miesta, kde je cyklista nútený prechádzať cez cestnú sieť.
Koordinovanie cyklistickej siete a dopravnej siete
pre autá je dôležitým nástrojom pre zlepšovanie
bezpečnosti cyklistov. Z tohto pohľadu je pre cyklistov najvhodnejšie, ak sú obytné štvrte projektované s
menším počtom hlavných cestných ťahov situovaných
prednostne na okraji týchto štvrtí a s väčším počtom
vedľajších ciest lemovaných cyklistickými cestami
všade tam, kde je to možné.24
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4.3.4

Spájať alebo oddeľovať?

Podstatnou stále zostáva otázka: mali by byť cyklistické
trasy spájané s ostatnými účastníkmi dopravy, alebo by
mali byť výsostne účelové len pre bicykle? Cyklistické
trasy sú často kombinované s chodníkmi pre chodcov,
alebo sú súčasťou ciest pre motorové vozidlá, alebo
dokonca kombinované s pruhmi pre autobusy. Na toto
neexistuje jednoznačná odpoveď a v plánovaní sa vyvinuli dva protistojné smery25:

• Prístup

oddelených dopravných sietí: tento smer
považuje cyklistickú sieť za samostatnú sieť s
vlastnými pravidlami. Pozostáva zo samostatnej infraštruktúry s jej vlastnými technickými
riešeniami a normami. Hlavnou myšlienkou zostáva
nezlučiteľnosť oboch sietí, a to hlavne z pohľadu
na bezpečnosť účastníkov dopravy. Je to typ technického prístupu.

• Holistický

prístup alebo prístup zmiešanej
infraštruktúry: v tomto prípade cyklistická sieť ako
súčasť cestnej siete pre motorizované vozidlá musí byť
prispôsobená pre tento účel spomaľovačmi dopravy a
podobne. Účastníci dopravy sa musia pripraviť na to,
že daná premávka je v takýchto oblastiach spomalená
a cyklistom musí byť venovaná zvýšená pozornosť.
Takýto prístup kopíruje nový trend zdieľania verejného priestoru rôznymi užívateľmi.

Prax ale ukázala, že sa nedá zvoliť len ten či onen prístup pri integrácii cyklistickej dopravy, vždy je to skôr
o hľadaní kompromisných riešení . Na jednej strane je
extrémom výstavba samostatných cyklistických trás popri cestnej sieti a chodníkoch, ktoré enormne zvyšujú
rozpočty miest a nárok na priestor na ich osadenie, na
strane druhej, extrémom by tiež bolo snažiť sa vtesnať
bicykle do prehustenej premávky s nákladnými autami
a s vysokou rýchlosťou, ktorá nie je vôbec bezpečná.
Preto sa ideálnym ukazuje riešenie, ktoré kombinuje
oba spomínané prístupy v hierarchickom usporiadaní.
Hlavným pravidlom je: „Zmiešať dopravu, ak je to
možné a oddeliť, ak je to nutné“. V každom prípade je
bezpečnosť na prvom mieste:

• Zmiešaná doprava, tam kde je to bezpečné, alebo
kde môže byť bezpečnosť zabezpečená: kombinácia cyklistov s bežnou premávkou je štandardným
riešením. Miestne cyklistické cesty prechádzajúce
cez oblasti so spomalenou dopravou a s nízkou intenzitou sú riešené bez špeciálnych technických
opatrení, okrem horizontálneho alebo vertikálneho dopravného značenia. Vplyv motorizovanej dopravy môže byť regulovaný cez spomaľovanie alebo redukovanie premávky. Zavedenie technických
25
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opatrení v súvislosti so spomaľovaním dopravy je
vo väčšine prípadov jednoduchšie ako konkrétne technické riešenia cyklistickej infraštruktúry.
Základným pravidlom, ktoré prispieva k zvýšeniu
bezpečnosti, je redukcia dopravy a zníženie
rýchlosti na 30 km/h. Napriek tomu, že takéto
zóny so spomalenou dopravou sú stále prístupné
pre automobilovú dopravu, bezpečnosť chodcov
a cyklistov je zvýšená. Miestne komunikácie sa
tak jednoduchým spôsobom stavajú cyklistickou
infraštruktúrou. Za určitých okolností je možné
kombinovať cyklistickú dopravu s automobilovou
aj pri rýchlosti 50 km/h, v tomto prípade je ale
nutné dodržať prísnejšie technické opatrenia (viac
v Časti II „Infraštruktúra“).

• Oddelenie dopravných sietí tam, kde si to vyžaduje
bezpečnosť z dôvodu vysokej rýchlosti alebo objemu dopravy: cyklistická sieť nemôže pokryť mesto
len prostredníctvom ciest s upokojenou dopravou.
Hlavné cesty a mosty predstavujú hlavné dopravné
ťahy, ktoré spájajú rýchlo a priamo jednotlivé
cieľové miesta v rámci mesta. Tieto priame ťahy
väčšinou predstavujú veľký potenciál pre cyklistickú
sieť, ale ich použitie často nie je možné. Hlavné
dopravné tepny boli definované historickým vývojom
pričom spájajú významné časti mesta a zároveň sa
stávajú dobrými orientačnými bodmi pre dopravu,
cyklistov nevynímajúc. Ak rýchlosť cestnej premávky
presahuje 50 km/h je potrebné oddeliť cyklistickú
dopravu od motorovej dopravy, a to najmä vtedy,
keď sa očakáva, že daný úsek bude využívaný veľkým
počtom cyklistov. Takéto vybudované samostatné
cyklistické trasy potom môžu tvoriť kostru cyklis
tickej siete s prepojením na oblasti s upokojenou
dopravou. V miestach, ktoré vytvárajú prekážku ako
napríklad vyťažené cestné ťahy, diaľnice a rieky, je
väčšinou nutná výstavba tunelov a mostov. Vytvára
sa tak mimoúrovňová cyklistická sieť oddelená od
cestnej premávky. Hlavné cyklistické ťahy s hustou
premávkou môžu byť zvýhodnené formou preferencie na svetelnej signalizácii alebo prednosťou pred
motorizovanou dopravou.

4.3.5

Integrovaná doprava

Súkromné alebo polosúkromné dopravné spoločnosti
často namietajú, že cyklistická doprava im odoberie cestujúcich, pretože prejdú z verejnej dopravy na bicykel.
Opak je však pravdou: vzhľadom na to, že cyklistická doprava je skôr využiteľná na kratšie vzdialenosti (< 5 km),
vytvára tak spoločne s verejnou dopravou vhodnú synergiu a je skôr dodávateľom cestujúcich pre autobusovú a
vlakovú dopravu. Pre dlhšie trasy sa tak stáva riešením
intermodalita, kde časť cesty absolvuje cestujúci na bicykli a časť vo verejnom dopravnom prostriedku.
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Hlavnou prekážkou verejnej dopravy je ten, že nie vždy
nás privezie priamo do cieľa. Ak používame železničnú
dopravu, cesta si často vyžaduje kombináciu s autobusom a pešou chôdzou. Často si aj jedna cesta priamo
v meste vyžaduje viackrát zmeniť spoj v kombinácií s
pešou chôdzou, aby sme dorazili do cieľa, a to môže
byť vo viacerých prípadoch odradzujúce. Preto sa
kombinácia s bicyklom javí ako jedna z najvhodnejších
kombinácií intermodality. Takáto cesta na bicykli, napríklad na stanicu a zo stanice na miesto určenia môže
veľmi zjednodušiť celú cestu a značne ju skrátiť. Bicykel sa buď dá nechať na stanici, alebo sa dá zobrať
so sebou do vlaku do špeciálnych vozňov. V prípade,
že železnica takúto službu neposkytuje, je tu možnosť
bicykel si prenajať, prípadne niektorí zamestnávatelia
poskytujú možnosť využívať firemný bicykel. Z intermodality má prospech aj verejná doprava, nakoľko bicykel
zväčšuje spádovú oblasť.

4.4

Je ťažké kvantifikovať prínosy cyklistickej dopravy
pre verejnú hromadnú dopravu, ale množstvo bicyklov
odparkovaných pred stanicami je indikátorom dobrej
kombinovateľnosti dopravy. Vytvorenie vhodných parko
vacích podmienok pre bicykle prispieva k celkovej
atraktivite takejto kombinovanej dopravy. Zároveň je
to dôležitá služba v prípade, že nie je možné zobrať si
bicykel do autobusu alebo do vlaku. Z hľadiska strategic
kého plánovania je nutné takéto dopravné uzly zahrnúť
do cyklistickej siete26. Ako riešiť parkovacie miesta pre
bicykle na staniciach je obsiahnuté v Časti III Služby.

Hlavné cyklistické trasy vytvárajú kostru celej siete.
Tieto trasy sú zvyčajne najkvalitnejšie a zároveň aj
najrýchlejšie. Sú náročnejšie na priestor ako miestne
cyklistické trasy, a preto sú aj finančne náročnejšími
riešeniami a nemôžu byť realizované všade.

4.3.6

Typy cyklotrás

Ako už bolo spomenuté v kapitole 4.2.3, rozoznávame
rôzne úrovne cyklistických trás v rámci cyklistickej siete:
hlavné ťahy a vedľajšie ťahy. Jednotlivé trasy na oboch
úrovniach plnia rôznu funkciu a od toho sa odvíja aj ich
technické riešenie. Uvádzame niektoré základné pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri plánovaní technických
riešení, ale netreba zabúdať, že tie sa musia vždy odvíjať
od miestnych podmienok. Tieto projektové riešenia
pomôžu naplno využiť ich potenciál a funkciu. Jednotnosť
riešení pre každú úroveň cyklistických trás zároveň zvyšuje
prehľadnosť cyklistickej siete. V konečnom dôsledku to
napomáha sprehľadniť dopravnú situáciu a predvídavosť
a tým podporiť bezpečnosť a komfort.

4.4.1

Hlavné cyklistické trasy

• Vysoko kvalitné rýchle cyklistické trasy spájajúce
dlhé vzdialenosti (cyklodiaľnice)

• Väčšinou používané doplnkovo
• Spájajúce centrá vzdialené od 5 do 15 km
• Nároky na kvalitné technické prevedenie:
• Úplne oddelené od chodcov a motorizovanej do-

Hustota – veľkosť oka siete

Pri projektovaní cyklistickej siete je dôležitým
ukazovateľom jej hustota, ktorá sa vyjadruje tzv.
„veľkosťou oka siete“. Rovnováha v hierarchickom
usporiadaní medzi hlavnými cyklotrasami a bočnými
trasami je veľmi dôležitá - navrhnúť príliš veľa kvalitných ciest je drahé, avšak ak ich máme príliš málo, vzdialenosti sa predlžujú. Vzdialenosť, ktorá sa nachádza
medzi kvalitnými cestami, sa nazýva veľkosť oka siete.
Vhodná veľkosť oka je daná veľkosťou mesta.

•

Praktické je stanoviť objem cyklistickej dopravy, ktorý
vzniká vo východzích miestach a ktoré cieľové stanice sú
najvyťaženejšie. Čim je vyšší objem dopravy, tým musí
byť vyššia hustota cyklistickej siete. Veľkosť oka siete sa
odvíja od hustoty obyvateľov v danej oblasti. Cyklistická
sieť je komplexnejšia v urbanizovanom území ako mimo
zastavaného územia miest, pretože v mimomestkých
oblastiach má za úlohu spájať jednotlivé obce.27

pravy
• Zóny bez áut
• Minimálny počet križovatiek:
• Križovanie hlavných ciest s vysokou premávkou:
preferencia viacúrovňových križovatiek (tunely,
mosty)
• Križovanie menej vyťažených ciest: prednosť
vjazde pre cyklistov
• Povrchová úprava: betón, asfalt
• Minimálna šírka 3m
• Minimálne stúpanie
Trasovanie mimo zastavaného územia väčšinou
využíva hrádze pozdĺž kanálov, nefunkčné že
lezničné návršia, alebo cyklotrasy pozdĺž železníc

•V

zastavanom území miest tieto cyklistické trasy predstavujú cyklistické koridory s vysokou
premávkou, pretože spájajú jednotlivé atraktívne
miesta (centrum, husto obývané oblasti, administratívne budovy)

• Hlavné cyklistické trasy sú integrované do existujúcej siete, netvoria samostatnú cyklistickú sieť.28
26
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4.4.2

Významné miestne trasy

Hlavné miestne trasy sú dôležitými spojnicami medzi
stredne veľkými destináciami. Nie sú tak frekventované ako hlavné trasy, tvoria však dôležitú súčasť siete
cyklotrás v meste.

• Najpriamejšie

a najrýchlejšie spojenie medzi centrami alebo subcentrami a obvodmi (mestskými
časťami)

• Väčšinou pozdĺž (frekventovaných) ciest
• Vo väčšine prípadov vyžadujú oddelený cyklopruh z
dôvodu intenzity a rýchlosti motorizovanej premávky
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• Ak je to možné, treba zabezpečiť bezkolízne križo
vanie frekventovaných ciest (semafory)

• Ak

nie je možné zabezpečiť bezkolíznosť, treba venovať maximálnu pozornosť prehľadnosti
kolíznej situácie (zvýšená viditeľnosť kolízneho miesta) a zníženiu rýchlosti (retardérmi, kruhovými
križovatkami)

Obr. 15:
Zdroj.

Príklad hlavných trás 2
Rudolph 2011

Obr. 16:
Zdroj:

Miestna hlavná trasa, Kodaň (Dánsko)
Müller 2011

Obr. 17:
Zdroj:

Miestna hlavná trasa, Mníchov (Nemecko)
Rudolph 2011

• Významné

miestne trasy vytvárajú koherentnú sieť
cyklotrás na regionálnej úrovni alebo úrovni miest29

Obr. 13: Funkcia miestnych hlavných trás
Zdroj:
PRESTO consortium 2010a

Obr. 14: Príklad hlavných trás, Hamburg (Nemecko)
Zdroj:
Rudolph 2011
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4.4.3

• všeobecné

Miestne trasy

dopravné značenie nie vždy ukazuje
najvhodnejšiu trasu pre cyklistov,

Miestne trasy sú najmenšou kategóriou trás. Väčšinou
sú významné z miestneho hľadiska a využívajú sa ako
prístupové a obslužné trasy v danom obvode.

• značenie určené predovšetkým pre motoristov je

• Trasy zabezpečujúce prístup k destinácii v obvode

• cyklisti potrebujú iné dopravné značenie, pretože

zvyčajne umiestnené tak, aby ho najlepšie videli
skôr motoristi než cyklisti,

alebo štvrti

jazdia pomalšie a na kratšie vzdialenosti, než
vodiči motorových vozidiel31

• Dopĺňajú

sieť významných miestnych trás (minimalizácia obchádzok)

• Väčšinou

ide o trasy nachádzajúce sa v tichých
zónach, kde nie je nevyhnutné oddeliť automobilovú dopravu od cyklistickej
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• Dôraz

sa kladie na tvorbu priamych trás na miestnej úrovni: skratky, obojsmerná cyklistická
premávka v jednosmerných uliciach, cyklotrasy v
peších zónach a podobne.30

4.5

Tieto obmedzenia všeobecných dopravných značiek
možno vyriešiť zavedením špeciálneho systému cyklistických značiek, ktoré sú vytvorené špeciálne pre danú
cyklistickú sieť. Základnou otázkou v tejto súvislosti je,
kedy sa odporúča použiť osobitné značenie. Základné
predpoklady sú jednoduché:

• Mimo

zastavaných oblastí sa vždy odporúčajú
špeciálne cyklistické značenia označujúce prísluš
né mestá a obce ako aj obytné centrá. Označené
musia byť aj hlavné zariadenia a miesta záujmu
cyklistov, ako sú rekreačné oblasti, turistické
pamätihodnosti a kempy.

Označovanie trás

Najdôležitejšou funkciou dopravného značenia je
pomôcť cyklistom, ktorí sa v danej štvrti nevyznajú,
nájsť svoju destináciu. Značenie zabezpečuje vizuálnu
kontinuitu a pomáha cyklistovi pochopiť geografiu miestnej cyklistickej siete, najmä trás s častými zákrutami. Značenie zohráva významnú úlohu pri identifikácii a
propagácii cyklistických zariadení.
Skúsenosti z Holandska dokazujú, že správne značenie
je pre cyklistov dôležité, pretože:

Krok
1 Identifikovať dôležité lokality
2

Smerové tabule

3

Výber najpriamejšej trasy

4
5

Indikácia centra mesta vo
väčších urbanizovaných
oblastiach
Číslovanie trás

6

Poskytnutie máp

7

Zabezpečenie značenia na
rohoch ulíc a križovatiek

V zastavaných oblastiach sa značenie odporúča, keď
sú mestské obvody rozoznateľné ako územné celky. V
takejto situácii značenie označuje mestské obvody,
ale aj stanice, rekreačné a športové zariadenia, centrum mesta, múzeá, turistické a iné zariadenia, ktoré
priťahujú veľký počet cyklistov.32
Tabuľka 5 prezentuje najdôležitejšie kroky značenia
cyklistických trás.

Opis
Identifikovať lokality, ktoré treba vziať do úvahy pri značení, vrátane rekreačných
oblastí, turistických pamätihodností, mestských oblastí, dopravných uzlov, parkovísk
pre bicykle a ďalších lokalít na prilákanie cyklistov.
Smerové tabule musia byť umiestnené na dôležitých miestach, aby mohli cyklisti
pokračovať po zvolenej trase. Po identifikovaní treba destináciu na smerových tabuliach opakovať tak, aby cyklista našiel svoju destináciu.
Ak je možno vybrať z viacerých trás medzi dvoma bodmi, značenie by malo vždy
identifikovať najpriamejšiu trasu s výnimkou situácií, v ktorých menej priama trasa je
bezpečnejšia a nie je podstatne dlhšia.
Všetky značenia by mali určovať približné vzdialenosti k zvolenému miestu. Ak
značenie privádza cyklistov do mestských oblastí, malo by identifikovať trasu do centra mesta
V mestských oblastiach a v oblastiach, kde sa nachádza väčší počet trás, číslovanie
trás uľahčí cyklistom orientáciu. Číslovanie trás by malo byť uvádzané na značení a
vhodné je využiť aj “pripomínajúce značenie” pozdĺž každej trasy.
Dopravné značenie pre motoristov často obsahuje na kraji mesta mapy, ktoré
pomáhajú pri nájdení trasy do ich destinácie. Bolo by preto vhodné pri vchádzaní
do mesta ponúknuť cyklistom na niektorých cyklotrasách mapy so zobrazením trás
a kľúčových miest. Na miestach, kde sú umiestnené takéto mapy, treba zabezpečiť
dostatočný priestor pre cyklistov na bezpečné prezretie máp.
Hoci zabezpečenie názvov ulíc nie je súčasťou špeciálneho značenia pre cyklistov, je
dôležité, aby ulice, pozdĺž ktorých cyklotrasa vedie, boli jasne označené, čo cyklistom
pomôže v ich orientácii.

Tabuľka 5: Umiestňovanie značenia krok za krokom
Zdroj:
SEStran 2008
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PRESTO consortium (2010a)
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SEStran (2008)
CROW (2007)
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5.

Monitorovanie a hodnotenie
dôležitých dopravných
ukazovateľov

Táto kapitola načrtáva ukazovatele, ktoré zjednodušujú
monitorovanie a hodnotenie. Ukazujú aktuálny rozvoj v
každom sektore a monitorujú zmeny dosiahnuté realizovanými opatreniami. Relevantnými otázkami sú:

• ktoré otázky zvážiť
• ako zbierať údaje
• frekvencia zberu
Ak je k dispozícii integrovaný rozvojový plán, treba
trvalo monitorovať ukazovatele, ktorými sa meria miera dosiahnutia cieľov. Ukazovatele musia byť v súlade
s určitými kritériami na zabezpečenie zmysluplného
monitorovania. Kritéria sú nasledovné:

• Pravidelnosť zberu údajov (prehľady)
• Merateľnosť
• Relevantnosť
• Sledovateľnosť
• Kontinuita
Proces definovania významných ukazovateľov vyžaduje
kontrolu a kalibráciu. Identifikácia ukazovateľov musí
byť vykonaná v úzkej spolupráci s obcou, keďže obec
(mesto) má údaje a poznatky o vykonaných prieskumoch. Ukazovateľ musí umožňovať meranie definovaných cieľov.
Zber ukazovateľov pomocou vlastných prieskumov
je často veľmi nákladný a možno ho zrealizovať len
vynaložením veľkého úsilia. Preto je užitočné využiť
jestvujúce údaje.
Ukazovatele možno rozdeliť na prioritné, ktoré sú pre
správne monitorovanie nevyhnutné, a sekundárne, ktoré
si možno zvoliť. Táto kategória obsahuje ukazovatele,
ktoré možno monitorovať len s vysokými investičnými
nákladmi. Treba preto starostlivo zvážiť, do akej miery
sú tieto ukazovatele potrebné vzhľadom na investície.

5.1

Cieľové hodnoty

Monitorovacie údaje možno využiť, len ak sú pred realizáciou opatrenia zadefinované cieľové hodnoty. Pre
hodnotenie je nevyhnutné, aby sa uskutočnili minimálne
dva prieskumy: jeden pred realizáciou a druhý, jeden
alebo dva roky po realizácii. Takto možno identifikovať

úspech alebo neúspech programu. Bez definovania
cieľových hodnôt nie je možné kvantifikovať mieru dosiahnutia cieľa. Možné by boli len kvalitatívne vysvetlenia. Hodnotenie tiež ukazuje efektívnosť opatrení.
Plánovači a politici môžu rozhodnúť na základe údajov,
či cieľ alebo opatrenie treba upraviť. Dobrým príkladom, ako stanoviť ciele a cieľové hodnoty, je Dopravný
plán mesta Viedeň (viď Prípadová štúdia: Dopravný plán
mesta Viedeň).

5.2

Frekvencia hodnotenia

Frekvencia hodnotenia závisí od samotného ukazovateľa
a od frekvencie samotného prieskumu. Čím častejšie
sa ukazovatele monitorujú, tým častejšie možno hodnotenie vykonávať. Vo všeobecnosti by sa hodnotenie
malo vykonávať každých dva až päť rokov. Periódy
dlhšie ako päť rokov prinášajú málo úžitku, pretože
reakcie na negatívny vývoj sú oneskorené a investície
môžu vyjsť navnivoč.

5.3

Ukazovatele

Spôsob použitia ukazovateľov je načrtnutý v kapitole
7 – na základe prístupu BYPAD.

5.3.1

Objemy dopravy

“Objem dopravy”, ktorý kvantifikuje počet jázd, je jedným z najdôležitejších ukazovateľov vývoja v sektore
dopravy. Tento ukazovateľ je dôležitý pre projektovanie
ciest, cyklistickej a pešej infraštruktúry. Prieskumy sa
realizujú veľmi jednoducho a monitorovanie nie je
zložité. Po implementovaní opatrení možno jednodu
chým spôsobom sledovať zmeny v tomto ukazovateli.
Metóda prieskumu:
Sú rôzne možnosti ako skúmať objem dopravy.
Najpružnejšou metódou je spočítať počet vozidiel jazdiacich v každom pruhu v istom úseku cesty alebo na
križovatke. Prieskum by sa mal uskutočňovať počas
24 hodín priemerného pracovného dňa (utorok, streda
alebo štvrtok, nie počas sviatku a mimo výrazne nepriaznivých poveternostných podmienok ako sú búrka, poľadovica alebo prudký dážď). Počítanie áut sa
rozdeľuje na 15-minútové intervaly. Osobné vozidlá a
nákladné sa sčítavajú oddelene.
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5.3.2

Prejazdené kilometre

Ukazovateľ “prejazdené kilometre” nám poskytuje informáciu o vzdialenostiach, ktoré prejdú motorové vozidlá alebo bicykle za isté časové obdobie.
Ukazovateľ sa využíva v rôznych štúdiách. Umožňuje
lepšie zhodnotenie emisií, spotreby energie, využívanie
infraštruktúry a bezpečnostnú situáciu na cestách.
Metóda prieskumu:
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Tento ukazovateľ sa neskúma tak jednoducho ako objem
dopravy. Napríklad v Nemecku prejazdené kilometre
skúma niekoľko inštitúcií manuálnymi a automatickými
metódami. Inde sa tento ukazovateľ vyhodnocuje pomocou dopravných modelov. Pri skúmaní prejazdených
kilometrov nákladnými dopravnými prostriedkami sa
analyzujú jazdné záznamy ťažkých nákladných vozidiel u náhodne vybranej vzorky vodičov, s ktorými je
štandardnými spôsobmi vedený rozhovor.

5.3.3

Podiel jednotlivých druhov dopravy

Podiel jednotlivých druhov dopravy reflektuje rozdelenie (v percentách) objemu dopravy osobnej a komerčnej
dopravy medzi rôzne spôsoby dopravy. Druhy dopravy
môžu byť rozlišované rôzne podľa zamerania prieskumu. Najjednoduchším rozdelením je rozdelenie na
motorovú a nemotorovú dopravu. Túto možno ďalej
rozdeliť:

• Verejná doprava
• Železnica
• Ľahká železnica
• Električka
• Autobus
• Trajekt
• Automobilová doprava
• Vodič súkromného vozidla
• Spolujazdec v súkromnom vozidle
• Taxík
• Nákladná doprava
• 3,5t až 7,5t
• 7,5t až 12t
• nad 12t
Rozdelenie dopravy podľa spôsobov ovplyvňuje
množstvo faktorov. Tieto faktory sa líšia v závislosti od
kontextu a navzájom sa ovplyvňujú. Všeobecnými faktormi sú geografia, poveternostné podmienky ako aj
aktuálna ekonomická, spoločenská a politická situácia.
Špecifickejšími faktormi sú vzdialenosť, kvalita, účel,
jazdný čas a náklady na jednotlivé druhy dopravy. Podiely jednotlivých druhov dopravy sú priamym výsled-

kom dopravných systémov, ovplyvňujú životné prostredie a spoločnosť. Zmeny v týchto faktoroch tieto
podiely do istej miery ovplyvňujú.
Metóda prieskumu:
Podiel jednotlivých druhov dopravy možno odvodiť od
údajov o objemoch dopravy, ktoré sú vedené osobitne
pre jednotlivé druhy dopravy.

5.3.4

Nehodovosť

Ukazovateľ nehodovosti opisuje podmienky bezpečnosti
v doprave. Pokiaľ ide o podmienky cyklistov, berú sa
samozrejme do úvahy len údaje o nehodách s účasťou
cyklistov. O nehodách má zvyčajne údaje polícia.
Nehody sa rozdeľujú na smrteľné nehody, nehody s
ťažkými zraneniami a nehody s ľahkými zraneniami.
Polícia má zvyčajne údaje za každý rok. Dostupnosť
údajov závisí od spolupráce medzi obcou a políciou.
Čím je lepšia spolupráca medzi týmito dvoma subjektmi, tým jednoduchšie získa plánovací odbor potrebné údaje. Údaje možno interpretovať v absolútnych
alebo relatívnych hodnotách. Na miestnej úrovni je
vodnejšie používať absolútne hodnoty, keďže napríklad naznačujú, ktoré križovatky sú rizikové. Štatistky
nehodovosti naznačujú, ktoré lokality vyžadujú urgentný zásah. Môže ísť o špecifické lokality (napríklad
križovatky), špecifické skupiny (napríklad deti) alebo
všeobecné zdroje ohrozenia (napríklad cesty bez cyklopruhu).
Metóda prieskumu:
Záznamy polície a rozhovory.

5.3.5

Dĺžka a kvalita cyklotrás

S cieľom zhodnotiť cyklistickú infraštruktúru po kvali
tatívnej i kvantitatívnej stránke by ukazovateľ “cyklo
trasy” mal zahŕňať absolútnu dĺžku (v km) cyklistických
trás vo vnútri predmetnej oblasti, ako aj zlepšenie
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na druhej
strane by prieskum mal zahŕňať aj kvalitu cyklistic
kej infraštruktúry (napríklad povrchu). Opatrenia na
zlepšenie povrchu cyklistickej infraštruktúry alebo
cyklopruhov môžu byť veľmi efektívne, avšak nepris
pievajú k celkovému počtu kilometrov cyklotrás. V rám
ci hodnotenia treba monitorovať kvantitatívne aj kvalitatívne parametre.
Metóda prieskumu:
Kvantita: Dĺžka cyklotrás a cyklopruhov, ktoré boli novovybudované alebo jestvujúce. Databáza stavebného
alebo plánovacieho odboru.
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Kvalita: Počet cyklotrás a cyklopruhov, ktoré boli obnovené alebo zmodernizované. Databáza stavebného
alebo plánovacieho odboru.
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6.

Regionálne a národné cyklotrasy

Z dôvodu obecných zodpovedností za plánovanie
cyklistickej infraštruktúry sa väčšina cyklistických sietí zameriava viac-menej na miestny kontext danej
obce. Pri plánovaní celoštátnej cyklistickej siete treba
vypracovať rozsiahlejší plán. Hoci sa tieto trasy zameriavajú väčšinou na rekreačné účely, využívajú ich aj
diaľkoví cyklisti. Miestne, regionálne a národné trasy sa
často prekrývajú.
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6.1

Regionálne siete

Hlavným cieľom regionálnej siete je umožniť využívanie
regiónu na bicykli, predovšetkým na rekreačné jazdy.
Pri rekreačnej cyklistike sú atraktívnosť a zážitky spojené s bicyklovaním dôležitejšie než priame spojenie
dvoch miest. Regionálna sieť ponúka cyklistom slobodu
pri určení svojej vlastnej trasy. Flexibilita umožňuje
cyklistom slobodne meniť trasy počas výletu.33
Vzhľadom na kvalitatívne požiadavky rekreačného
cyklistu by značené trasy mali vždy viesť po tichých
cestách, kde je motorizovaná doprava v podriadenom
postavení. Štúdie ukazujú, že cyklisti pri rekreačných
jazdách najviac oceňujú ticho a pokoj.

6.2

Národné a medzinárodné cyklotrasy

Národné cyklotrasy sú diaľkovými trasami, ktoré spájajú rôzne miestne cyklotrasy a sú primárne určené
na rekreačné bicyklovanie. Diaľková cyklistika je formou rekreačnej cyklistiky, často sa však rekreačné a
úžitkové trasy prekrývajú. Keďže diaľkové jazdy trvajú
aj niekoľko dní, pohodlie hrá hlavnú úlohu. 35
Základom národných cyklotrás sú regionálne a miestne
cyklotrasy. Medzery medzi požadovanými spojeniami
však treba vyplniť.
Plánovací proces je podobný plánovaciemu procesu,
ktorý sa uplatňuje pri miestnych sieťach. Aktérmi sú v
tomto prípade mestá a regióny. Dôležitým aspektom je
v tomto prípade výber trasovania.
Národné cyklotrasy nemožno porovnávať s diaľnicami
pre motorové vozidlá. Za diaľnice v normálnych prípadoch zodpovedajú federálne orgány. Národné cyklotrasy patria každej obci a ich vyhlásenie za národné je
viac-menej symbolické. Pre obec to spravidla neprináša
žiadny priamy finančný efekt, naopak, musia sa o tieto
trasy starať a udržiavať ich36.

Regionálne siete sú značené v dvoch smeroch a ponúkajú rad možností pri voľbe trasy. Kde sa regionálne
trasy stretajú, vytvárajú sieť križovaní, ktoré môžu
predstavovať ideálny doplnok k národnej sieti. Teoreticky sa regionálne a národné siete dopĺňajú. Cyklista
môže národnú sieť jednoduchým spôsobom opustiť.
Križovatky by v ideálnom prípade mali ponúkať alternatívne možnosti pokračovania v jazde na bicykli.
Smery sú uvádzané na značení križovatiek.34

33
34

Odsek prevzatý od PRESTO consortium (2010a) a upravený
CROW (2007)

35
36

sustrans (2012)
CROW (2007)
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Prípadová štúdia: Národná cyklistická sieť Británia
Národná cyklistická sieť je od roku 1995 komplexnou
sieťou bezpečných a atraktívnych trás pre cyklistov
ako aj chodcov a ľudí s rôznymi postihnutiami v Británii.
Sieť bola otvorená v júni 2000 a má 5000 míľ prepojených trás, vrátane častí bez motoristickej
premávky alebo len s utlmenou premávkou. Trasy
vedú mestskými centrami a prechádzajú všetkými
časťami Británie, poskytujú bezpečné prepojenie so
školami, pracoviskami, obchodmi a stanicami.
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Národná cyklistická sieť je miléniovým projektom
komisie s podporou 43,5 miliónov libier z fondov National Lottery. Do projektu je zapojených 400 miestnych orgánov, ako aj podnikatelia, majitelia pozemkov, environmentálne organizácie a ďalší. Na sieti sa
ročne uskutočňuje 100 miliónov jázd na bicykli a 40
miliónov peších výletov.
Tretina siete je vybudovaná na trasách bez premávky,
pozdĺž starých železničných tratí, kanálov, na lesných trasách, pozdĺž riek a mestských priestorov.
Zvyšok vedie po jestvujúcich cestách, v mestách na
menej frekventovaných cestách alebo na inkorporovaných pruhoch.
Sieť je značená s využitím bielych cyklistických symbolov na modrom podklade s bielym očíslovaním
trás. Čísla označované národné trasy majú červený
podklad, regionálne trasy majú modrý podklad.

Obr. 18:
Zdroj:

Mapa národných cyklistických trás
www.stirlingsurveys.co.uk/

Prípadová štúdia: EuroVelo – Medzinárodné cyklotrasy v Európe
Diaľkové cyklotrasy EuroVelo vytvorila Európska
cyklistická federácia (ECF), organizácia so sídlom
v Bruseli, ktorá združuje rôzne národné cyklistické organizácie, ktoré jestvujú v Európe. V sú
časnosti jestvuje 14 trás, číslovaných od 1 do
15 (číslo 14 neexistuje), pričom každá je bližšie
pomenovaná, napríklad EuroVelo 12 (cyklistická
trasa Severného mora) alebo EuroVelo 2 (trasa
hlavných miest z Galwaya do Moskvy).
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Rozsah zmapovania týchto trás je rôzny. So svojimi obmedzenými zdrojmi ECF podporuje národné a regionálne organizácie pri presadzovaní a
rozvoji infraštruktúry trás. Niektoré majú obdivuhodné podporné materiály, ktoré sú k dispozícii
pre perspektívnych cyklistov – najlepším príkladom je Riečna trasa alebo EuroVelo z Nantes do
Konstance.

Obr. 19:
Zdroj:

Sieť európskych cyklotrás
www.ecf.com/projects/eurovelo-2/

Severo-južné trasy:
1 – Atlantické pobrežie: North Cape – Sagres 8 186 km
3 – Pútnická trasa: Trondheim – Santiago de Compostela 5 122 km
5 – Via Romea Francigena: Londýn – Rím a Brindisi 3 900 km
7 – Slnečná trasa: North Cape – Malta 7 409 km
9 – Jantárová trasa: Gdansk – Pula 1 930 km
11 – Východoeurópska trasa: North Cape – Atény 5 984 km
13 – Trasa Železnou oponou: Barentsovo more – Čierne more 9 000 km
15 – Rýnska trasa: Andermatt – Hoek van Holland 1 320 km
Západo-východné trasy:
2 – Trasa hlavnými mestami: Galway – Moskva 5 500 km
4 – Stredoeurópska trasa: Roscoff – Kyjev 4 000 km
6 – Od Atlantického oceánu k Čiernemu moru: Nantes – Konstanca 4 448km
8 – Stredomorská trasa: Cádiz – Atény a Cyprus 5 888 km
Okruhy:
10 – Baltský cyklistický okruh (Hanzový okruh): 7 980 km
12 – Severomorský cyklistický okruh: 5 932 km
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7.

Inštitucionalizácia plánovania
a presadzovania cyklistiky
v obecných a mestských úradoch

Podpora cyklistiky na miestnej úrovni v mestách a obciach závisí do značnej miery od politickej vôle. Je
však tiež dôležité vedieť, ako môžu administratívne
štruktúry pomôcť pri inštitucionalizácii plánovania a
podpory cyklistiky. Tento inštitucionálny základ možno
vybudovať v procese plánovania. Skúsenosti z Nemecka,
Holandska a iných krajín ukazujú, že nevyhnutná je
účinná organizačná forma inštitucionalizácie. Na presadzovanie cyklistiky ako integrálnej súčasti plánovania
dopravy v mestách je možné zvoliť si niekoľko foriem,
napríklad vytvorenie cyklokomisára, pracovnej skupiny,
hovorcu a podobne.37
Tieto inštitucionálne formy sa môžu vzťahovať na
otázky týkajúce sa plánovania cyklistickej dopravy a
infraštruktúry, presadzovania cyklistiky, služieb a podobne. Môže ísť tiež o kontaktné miesta pre občanov a
na podporu výmeny informácií. Skúsenosti obcí a miest
ukazujú, že nie je tak dôležité, kde je daná inštitúcia
lokalizovaná v rámci verejnej správy. Dôležité je, aké
kompetencie inštitúcia má. Takýmito kompetenciami
by mali byť napríklad (viď napríklad aj obrázok 21):

• Komisár, pracovná skupina alebo odbor by mali byť
zapojení do všetkých otázok týkajúcich sa dopravy
všeobecne, pretože všetky sa týkajú cyklistickej
dopravy.

• Komisár,

pracovná skupina alebo odbor by mali
mať právomoc veta vo veci projektov, ktoré majú
vplyv na cyklistiku, osobitne pri plánovaní ciest

• Každý,

kto pracuje v oblasti cyklistickej dopravy, by mal byť pozitívne naklonený k cyklistike a
používaniu bicyklov v každodennej doprave.38

Uvedené formy presadzovania cyklistiky v orgánoch
verejnej správy nie sú jediným prostriedkom a sú
príkladom na vytvorenie pozitívneho obrazu cyklistiky v
meste. Svoju úlohu v tomto smere zohrávajú aj ďalšie
zainteresované subjekty.
Ďalšie časti sa zaoberajú nasledujúcimi formami
inštitucionalizácie:
1. Cyklokomisár ako

• plánovač (najmä v malých mestách do 300 000
obyvateľov)

• koordinátor (najmä v meste s počtom obyvateľov
nad 300 000)

• útvar alebo odbor pre otázky cyklistiky (najmä v
•

mestách nad 500 000 obyvateľov)
externý komisár (najmä v malých mestách)

2. Pracovná skupina pre cyklistiku
3. Hovorca

7.1

Cyklokomisár a útvar plánovania
cyklistickej dopravy

Vo väčšine miest je cyklokomisár podriadený odboru
dopravy alebo urbanizmu. V takomto prípade je rozsah
jeho kompetencií obmedzený. Preto treba zvážiť, ako
zvýšiť efektívnosť práce týchto odborníkov.

• Žiadny odborník neovláda všetky otázky týkajúce
sa cyklistiky. Preto je dôležité zapojiť aj ostatných
odborníkov (na plánovanie dopravy, financovanie,
PR a marketing, facilitácia a mediácia).

• Cyklokomisár,

pracovná skupina alebo odbor musia mať vlastný rozpočet v rámci rozpočtu na dopravu tak, aby sa oparenia do istej miery mohli
implementovať v krátkom čase.

• Cyklokomisár potrebuje kompetencie na prezentovanie otázok cyklistiky na miestnej politickej aréne a na vytváranie pozitívneho verejného imidžu.

37 Ak nie je uvedené ináč, nasledujúce vysvetlenia v celej kapitole
sa zakladajú na: Deffner 1999

38 Umweltbundesamt (ed.) 2000
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7.1.1

Cyklokomisári sú kľúčovými kontaktnými osobami v
rámci obce alebo mesta pre občanov a ďalšie inštitúcie.
Fungujú predovšetkým ako koordinátori alebo plánovači.
Sú zodpovední za aktuálne know-how v oblasti plánovania cyklistickej dopravy. Je veľmi užitočné poučiť ich o
ďalších otázkach, ktoré sú spojené s nemotorizovanou
dopravou, ako je napríklad plánovanie peších zón alebo
cestovný ruch.39
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Cyklokomisár plniaci funkciu
predovšetkým ako plánovač

Úlohami cyklokomisára v pozícii plánovača sú:

• Infraštrukturálne plánovanie cyklistických sietí
• Predkladanie stanovísk k iným plánovacím projektom týkajúcim sa cyklistickej dopravy

• Kontaktná

osoba pre občanov, ktorí prichádzajú

s návrhmi

To, či už cyklokomisár pracuje na plný alebo čiastočný
pracovný úväzok, závisí od veľkosti obce. Práca na plný
úväzok má výhody v tom, že cyklokomisár nemá iné
povinnosti a môže sa naplno venovať otázkam cyklistiky.

Pokiaľ cyklokomisár pracuje s ďalšími odbormi, jeho
pozícia je rovnocenná. Jednotlivé odbory by mali za
hrnúť cyklokomisára do svojich rozhodnutí, avšak nie sú
povinné tak urobiť.

• Čiastočný

pracovný úväzok v meste s počtom
obyvateľov nad 100 000

Povinnosti treba zadefinovať jasne. Taktiež je vhodné,
ak sú jasné definované kontaktné osoby na ďalších odboroch. Zodpovednosti za opatrenia v plánovaní cyklistickej dopravy sú zdieľané rovnomerne. Ostatné odbory
berú do úvahy otázky a spolupracujú s cyklokomisárom.
Komisár v tejto forme inštitucionalizácie má menej kapacít pre implementáciu opatrení v oblasti komunikácie
a marketingu.

• Plný pracovný úväzok v meste s počtom obyvateľov
nad 100 000

• Dvaja

odborníci na plný pracovný úväzok pre
250 000 až 300 000 obyvateľov

• Ak má mesto viac ako 300 000 obyvateľov, odporúča
sa zriadiť odbor alebo iný útvar pre otázky cyklistiky s viac ako dvoma cyklokomisármi na plný pracovný úväzok (príkladom sú Kolín, Frankfurt nad
Mohanom v Nemecku alebo Zürich vo Švajčiarsku).

Odbor...

Iniciuje

NÁVRH

Zhoda

Realizácia

Obr 20:
Zdroj:
39

Cyklokoordinátor

Pracovná skupina pre
cyklis ku

Schválí

Veto

Poli cké rozhodnu e

Všeobecná štruktúra ako možno cyklokomisára integrovať do obecnej štruktúry
Vlastná kompilácia prispôsobená z Umweltbundesamt 2000
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7.1.2

Cyklokomisár vystupujúci
predovšetkým ako koordinátor

Vedenie samosprávy

Úlohami cyklokomisára v pozícii koordinátora sú:

• Koordinovať

procesy rozhodovania o otázkach

Odbor...

cyklistiky

• Stretnutia (pravidelné) s vedúcimi predstaviteľmi
• Stanoviská k otázkam týkajúcim sa cyklistickej do-

Odbor...

Odbor
dopravy
Oddelenie pre
plánovanie
cyklodopravy

pravy

• Kontaktná osoba pre občanov a podnikateľské subjekty pre všetky otázky týkajúce sa podpory cyklistiky v širokom zmysle slova

• Úzka

spolupráca s útvarom PR alebo externou
mediálnou agentúrou na zabezpečenie stálych
vzťahov s verejnosťou

V tomto modeli inštitucionalizácie má koordinátor nadradenú pozíciu, ktorá zabezpečuje, že táto osoba je
schopná skúmať efekty využívania bicykla vo všetkých
dopravných projektoch. Cyklokomisár má tiež nadra
dené postavenie v komunikácii a odsúhlasuje projekty
spolu s ďalšími komisármi v ostatných odboroch. Opis
úloh cyklokomisára je viac zameraný na organizáciu
služieb, koncepčnú prácu s verejnosťou, spoluprácu
s podnikateľskými subjektmi a ďalšími inštitúciami.

7.1.3

Útvar alebo odbor pre cyklistiku

Cyklistický odbor sa odporúča len vo väčších mestách.
Keďže cyklistický odbor musí mať viac pracovníkov,
takýto odbor sa bude podporovať, len ak podiel cyklistickej dopravy je aspoň na strednej úrovni, alebo sú v
tomto smere ambiciózne ciele (ako napríklad vo Viedni
na roky 2011/2012).
Cyklistický odbor spravidla prináleží k odboru dopravy
alebo mestského plánovania (viď obrázok 22). Je to
výhodné, pretože cyklistický odbor je do veľkej miery
zodpovedný za plánovanie infraštruktúry a plánovanie
cyklistickej siete. Odbor má troch až štyroch pracovníkov – urbanistov, projektových manažérov, prípadne
iné profesie. Odporúča sa, aby bol útvar zodpovedný aj
za pešie zóny. Ľudia pracujúci na cyklistickom odbore
by mali byť zodpovední aj za šírenie odborných názorov
o otázkach cyklistiky.40

40

Umweltbundesamt 2001

Obr. 21:
Zdroj:

7.1.4

Odbor...

bor..
r .
Odbor...

Odbor...

Odbor...

Inštitucionálna organizácia útvaru pre cyklistiku.
Vlastná kompilácia na základe Umweltbundesamt
2000

Externý cyklokomisár

V menších mestách by mohlo byť výhodné kontrahovať
externého cyklokomisára na prekonanie medzery spôsobenej chýbajúcimi pracovníkmi. Je to však len dočasné
riešenie iniciujúce opatrenia v oblasti podpory cyklistiky.
Povinnosti externého cyklokomisára sú zamerané na
praktické záležitosti, napríklad implementáciu krátkodobých opatrení. Okrem toho externý plánovač zvýši
vedomie o otázkach cyklistiky v plánovacích odboroch.
Cieľom je kontrahovať externého komisára, pokiaľ
vlastní pracovníci úradu nebudú schopní prevziať jeho
úlohy.
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Pracovná skupina pre cyklistiku

7.3

Interdisciplinárne pracovné skupiny (alebo okrúhle stoly)
fungujú ako fórum špecialistov na diskusie o všetkých
otázkach cyklistickej dopravy. Pracovná skupina pre
cyklistiku je tradičným spôsobom inštitucionalizácie v
mestách a obciach41. Skupiny väčšinou vytvára cykloombudsman alebo externý cyklokomisár, ktorí sa spomínajú
v častiach 7.1.4 a 7.3. Členovia pracovnej skupiny môžu
pochádzať aj zo subjektov mimo obce, ako sú mimovládne organizácie, obchodná komora a podobne. Ide tiež
o dobrú príležitosť zapojiť subjekty na miestnej úrovni
(viď takisto časť IV kapitola 3). Stretnutia pracovnej
skupiny sa môžu organizovať ako cyklistické stretnutia,
na ktorých sa aktéri stretávajú v rámci cyklistických
výletov, v rámci ktorých navštívia príklady dobrej praxe
a problematické miesta, kde sa preberajú možnosti
zlepšenia. Príkladom takéhoto postupu je “velo piknik”
mesta Zürich. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj politici. Na druhej strane je dôležité vytvárať pracovné
skupiny ako “diskusné kluby”, ale ako subjekty, ktoré
môžu veci aj ovplyvniť (viď obrázok 23). V opačnom
prípade je o frustráciu ich členov postarané.

Hovorca pre cyklistiku

Táto organizačná forma ponúka vhodný spôsob na
nezávislý a neutrálny kontakt pre občanov v otázkach
cyklistiky, ktorý sa dá využiť, pokiaľ nie je v meste vytvorená funkcia cyklokomisára. Ombudsman nepatrí
mestu, ale ide o vyškoleného odborníka (napríklad dopravného plánovača so špeciálnymi znalosťami v oblasti
plánovania cyklistiky, infraštruktúry a podobne).
Na ombudsmana je možno sa pozerať ako na symbolickú pozíciu, pretože osoba garantuje, že otázky, ktoré
vznesú občania, sa budú brať vážne. To vedie k pozitívnemu oceneniu odborného know-how ombudsmana a
verejná správa má tak aj laický názor na využívanie cyklistickej dopravy. Príkladom takého inštitucionalizačného
zabezpečenia je pomocná linka pre otázky cyklistiky.
Pomocná linka je organizovaná tak, aby boli hovory zaregistrovávané systematicky. Odporúčajú sa pravidelné
správy, ktoré budú obsahovať návrhy na zlepšenie. Ná
vrhy sú adresované skúseným odborníkom jednotlivých
odborov. Následne sú predmetom diskusie v príslušnom
výbore alebo pracovnej skupine.

Vedenie samosprávy

Odbor...

Odbor územ.
plánovania

Odbor...

Odbor zdravia,
vzdelávania...

Odbor...

Odbor dopravy

Odbor...

Odbor...

Obr. 22: Inštitucionálna organizácia pracovnej skupiny pre cyklistiku
Zdroj:
Vlastná kompilácia na základe Umweltbundesamt 2000

41

Umweltbundesamt 2001

Pracovná
skupina
pre
cyklisku

Informácie
& Návrhy

Občania

Externis
(NGO atď.)

Kapitola I: Strategické plánovanie
7.4

Záver

Nie všetky prezentované organizačné formy sú rovnako
vhodné pre každú etapu rozvoja cyklistiky a pre každú
veľkosť mesta či obce.
Pri porovnaní troch hlavných typov inštitucionalizácie
je povšimnutiahodné, že pracovná skupina pre cyklistiku má najmenšie právomoci a vplyv. Výhody pracovnej skupiny sú, že je k dispozícii pre zainteresované
subjekty a že dochádza k transferu. Veľkou nevýhodou
pracovnej skupiny je, že sú mimo dosahu pre občanov,
takže nemôžu predkladať návrhy na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry.
Cyklokomisári sú kľúčovými kontaktnými osobami
pre všetky administratívne otázky. Prostredníctvom
cyklokomisára je možné uskutočňovať rozsiahly transKritériá
Dosiahnuteľnosť pre občanov
Dosiahnuteľnosť pre ostatné subjekty
Kontaktná osoba pre administratívne otázky
Transfer poznatkov na administratívu
Konzultácie …

++ mimoriadne vhodné

fer poznatkov. Týmto spôsobom inštitucionalizácie je
zabezpečená aj dostupnosť k otázkam cyklistiky pre
občanov. Výhody ukazujú, že vytvorenie cyklokomisára
by bolo dobrou možnosťou inštitucionalizovať otázky cyklistiky v meste. Nevýhodou je, že táto osoba
má obmedzené zdroje pracovného času. Hrozí, že
cyklokomisár sa stane osamelým bojovníkom, ak nedostane dostatočnú politickú podporu. Je to však dobrý štartovací moment. Druhou najlepšou možnosťou
inštitucionalizácie by bolo vytvorenie útvaru pre cyklistickú dopravu. Silnými stránkami odboru pre cyklistiku sú, že môžu pracovať na audite cyklistickej dopravy, sú k dispozícii pre občanov a ďalších aktérov.
Odbor pre cyklistiku však môže byť izolovaný, nemusí
dochádzať k takému transferu poznatkov, ako je tomu v
prípade cyklokomisára. Je tiež menej realistické začať
inštitucionalizáciu plánovania cyklistickej dopravy s
vlastným útvarom.
Cyklo-

… o doprave
… s ďalšími odbormi
+ veľmi vhodné
o vhodné

komisár
+
++
++
++
+/o
o

Tabuľka 6: Prehľad inštitucionalizačných možnostiach podpory cyklistiky v obciach
Zdroj:
Umweltbundesamt 2000

pracovná skupina
—
+
o
+
+
+
— menej vhodné

odbor

++
++
+
—
++
o
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8.

BYPAD a ďalšie možnosti hodnotenia cyklistickej politiky

Skratka BYPAD znamená “BicYcle Policy AuDit” (audit
cyklistickej politiky). Ide o nástroj, ktorým môžu orgány
hodnotiť a zlepšovať kvalitu vlastnej cyklistickej politiky na základe metód celkového manažmentu kvality.
BYPAD je nástrojom interného hodnotenia na zlepšenie
vlastnej cyklistickej politiky mesta.
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Tento nástroj bol vytvorený medzinárodným konzorciom expertov na cyklistiku v roku 1999 ako súčasť
projektu EÚ. V dvoch následných projektoch, BYPAD+
(2003-2005) a BYPAD-Platform (2006-2008), bolo vyvinuté úsilie rozšíriť nielen priestorové pokrytie ale aj
metodológiu. Doposiaľ BYPAD implementovalo viac ako
100 miest v 20 krajinách. V strednej a východnej Európe ide o mestá v Estónsku, Poľsku, Českej republike,
Slovinsku, Rumunsku, Kosove a Albánsku.42

na plánovanie a organizáciu cyklistickej politiky (modul
1-4) a monitorovanie efektov (modul 9).43

8.1.1

Audit a benchmarking

Na zlepšenie produktov a služieb (veľkých) spoločností,
výskumných inštitúcií a vládnych organizácií sú všetky
druhy zlepšujúcich procesov založených na súboroch
kritérií a benchmarkov, ktoré indikujú silné alebo slabé
stránky organizácie – audit. S použitím tej istej schémy
auditu na pravidelnom základe v maximálnom počte organizácií sa objavuje rastúci zoznam kritérií, ktoré indikujú, či sa situácia vyvíja dobre alebo nie. Najlepšími
príkladmi sú benchmarky.44

Obr. 24:
Zdroj:

Moduly BYPAD
Vectris et al. 2008a

Cieľ BYPAD je rovnaký – definovať kvalitatívne normy
zberom informácií o všetkých aspektoch cyklistickej
politiky štandardizovaným spôsobom. To pomáha mestám a regiónom uspôsobiť svoje ambiciózne ciele, aby
sa stali lepším cyklistickým mestom. Opakovanie auditu
ukáže, kde sa dosiahol pokrok a kde treba zvýšiť úsilie.
Audit sa takto stáva perfektným monitorovacím nástrojom.

Obr. 23:
Source:

8.1

Mapa aplikácie BYPAD v Európe, stav v roku 2008
Vectris et al. 2008a

Prístup BYPAD

BYPAD sa na cyklistickú politiku pozerá ako na dynamický proces, kde musia do seba zapadnúť rôzne komponenty tak, aby výsledkom bola koherentná trvalo
udržateľná cyklistická politika. Keďže každý krok v
tomto procese má svoje vlastné charakteristiky, BYPAD
rozlišuje 9 modulov (viď obrázok 25), pre ktorý je definovaná kvalita cyklistickej politiky. BYPAD sa nezameriava len na kroky v danej oblasti (modul 5-8), ale aj
42 Odsek prevzatý od Vectris et al. (2008b) a upravené

8.1.2

Kontrola kvality dynamických procesov

Oproti statickým systémom kontroly kvality, kde je
jestvujúca kvalita zisťovaná pomocou pevných noriem,
EFQM model, na ktorom je založený BYPAD, považuje
manažment kvality za dynamický proces. Kvalita nie je
konečná ale na všetkých úrovniach sa vyvíja.
EFQM model je európsky model auditu pre vnútorný
manažment kvality. Skratka znamená European Foundation for Quality Management (Európska nadácia
manažmentu kvality). Charakteristikou EFQM modelu
je, že ide o samohodnotiaci model, do ktorého sú aktívne zapojení manažéri, zamestnanci a užívatelia.
43 Odsek prevzatý od Vectris et al. (2008b) a upravený
44 Kapitoly 7.1.1 až 7.1.2 prevzaté od Vectris et al. (2008a) a
upravené
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Pre nástroj manažmentu kvality v cyklistickej politike
sú relevantné nasledujúce charakteristiky:

• Cyklistická

politika v meste alebo obci je dynamickým procesom (napríklad dopyt zo strany
užívateľov sa bude vždy zvyšovať)

• Dosiahnutie

dobrého výsledku v cyklistickej politike závisí od organizácie

• Hodnotenie cyklistickej politiky by mali vykonávať,
keďže ide o samohodnotiaci proces, priamo zapojení aktéri – užívatelia, zamestnanci úradu a politici. Takýto samohodnotiaci proces môže viesť
externý auditor.

8.2

Metóda BYPAD

BYPAD je založený na prístupe EFQM, ktorý je prispôsobený predmetu (miestnej) cyklistickej politiky. Prostredníctvom BYPAD môžu obce iniciovať proces stáleho
zlepšovania manažmentu. Na dosiahnutie tohto cieľa
kombinuje BYPAD kognitívne, konverzačné a vzdelávacie prvky. Kvantitatívne posúdenie jednotlivých aspektov cyklistickej politiky pomáha presvedčiť racionalistov (kognitívny element). Prediskutovanie cyklistickej
politiky v rámci hodnotiacej skupiny posilňuje politickú
vôľu zlepšiť kvalitu cyklistickej politiky (konverzačný
prvok). Posúdenie cyklistickej politiky v moderovanom
procese, na ktorý dohliada externý auditor, posilňuje
efekt učenia (vzdelávací prvok).45

8.2.1

BYPAD ako dynamický proces

BYPAD sa pozerá na cyklistickú politiku ako na dyna
mický proces a na to, ako je táto politika zakomponovaná do politických a administratívnych štruktúr.

45 Kapitola 7.2 prevzatá od Vectris et al. (2008a) a upravená

• Jestvujú ciele cyklistickej politiky?
• Je zvolená stratégia adekvátna na

dosiahnutie
týchto cieľov? Alokované zdroje sú v rovnováhe s
cieľmi a je zabezpečené trvalé financovanie?

• Je

cyklistická politika obmedzená na niekoľko
infraštrukturálnych politík, alebo ide o široký rozsah realizovaných procyklistických opatrení?

• Jestvuje medzisektorová spolupráca so strategic
kými partnermi?

• Ako

je zabezpečené, aby realizované opatrenia
dosiahli ciele, o ktoré sa snažíme?

Ako bolo spomenuté, BYPAD rozlišuje deväť modulov,
ktorých kvality sa určujú oddelene (viď obrázok 25).
Výsledky všetkých modulov určujú celkovú kvalitu cy
klistickej politiky.

Obr. 25:
Zdroj:

Hierarchia BYPAD
Vectris et al. 2008a
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Úroveň 1- prístup „Ad-hoc“
Princíp hasičskej jednotky: Cyklistická politika sa obmedzuje prevažne na riešenie problémov. Príjimané opatrenia sa týkajú len infraštruktúry a bezpečnosti cestnej premávky v konkrétnych miestach a lokalitách. Cyklistická politika je na nízkej
úrovni, čo ale neznamená, že má nízky a nepravidelný rozpočet, minimum pracovníkov s obmedzenými schopnosťami a
bez dostatočných právomocí. Ak sa podarí niečo pozitívne, je to výsledkom osobnej intervencie jednotlivca.
Úroveň 2- Izolovaný prístup
Princíp Robinsona Crusoea: Cyklistická politika už existuje, nie je však zapojená do celkovej dopravnej politiky mesta,
ani do žiadnych iných politík ako územné plánovanie, zdravie alebo životné prostredie. Napriek tomu, že sa dejú nejaké
doplnkové aktivity, hlavnou starosťou tohto prístupu je budovanie infraštruktúry. Cyklistická politika na tejto úrovni
používa niektoré dáta a disponuje obmedzenými znalosťami potrieb cyklistov, dohodami a záväzkami s obmedzenou
vymožiteľnosťou. Opatrenia sú častokrát kontraproduktívne, pretože nezohľadňujú potreby užívateľov iných druhov
dopravy, alebo nie sú zladené s inými vyššími cieľmi súvisejúcich politík. Kontinutita nie je zaručená.

Úroveň 4 - Integrovaný prístup
Víťazný tým: Cyklistická politika je považovaná za trvalý cieľ a je silne spojená s politikami v iných oblastiach. Opatrenia
na podpodru cyklistiky idú ruka v ruke s opatreniami na znižovanie používania áut na cestách po meste. Existuje silná
politická podpora, dobré vedenie, stabilný pravidelný rozpočet a dostatok pracovníkov a kompletné domáce know-how.
Systematické sieťovanie a pravidelné výmeny informácií, vedomostí a skúseností smerom dovnútra aj navonok pomáhajú
vylepšiť a udržať štandardy kvality. Sú dostupné vysoko-kvalitné dáta, prebieha pravidelný monitoring a jeho vyhodnoco
vanie, pracuje sa na budovaní strategických partnerstiev s cieľom získať dôležitých partnerov na svoju stranu,
aby prispeli svojim dielom k budovaniu miestnej cyklistickej politiky.
Tabuľka 7: Popisy jednotlivých stupňov vývoja cyklistickej agendy
Zdroj:
Vectris et al. 2008a

8.2.2

Hodnotiaca skupina BYPAD

Hodnotiaca skupina skúma silné a slabé stránky cyklis
tickej politiky s cieľom nájsť spoločný konsenzus
v oblastiach, kde je zlepšenie možné a potrebné.

Úrady: vedúci odboru dopravy, cyklokoordinátor, ...
Politici: starosta, predstaviteľ pre dopravu, pre územné plánovanie ...

Evaluačná skupina

Uživatelia: miestne združenia cyklistov, jednotliví cyklisti, ...

Obr. 26:

Hodnotiaca skupina v procese BYPAD

Zdroj:

Vectris et al. 2008a

8.2.3

Kľúčovou otázkou prístupu BYPAD je, že celý proces
hodnotenia a zlepšovania kvality vykonáva miestna
hodnotiaca skupina. Táto hodnotiaca skupina pozostáva
z politikov zodpovedných za cyklistiku, tvorcov politík a
výkonných pracovníkov obce, ktorí sa zaoberajú cyklistikou, a zástupcov miestnej cyklistickej organizácie,
ktorí využívajú produkt miestnej cyklistickej politiky.

Externý auditor
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Úroveň 3- Systémovo- orientovaný prístup
Všetci ťahajú spoločne za jednu niť- Cyklistika je považovaná za dopravný systém, ktorý je integrovaný do celkovej dopravnej politiky. Politická vôľa podpory cyklodopravy sa opiera o sofistikovanú miestnu stratégiu cyklistickej dopravy stojacej na zodpovedajúcom rozpočte. Politika cyklodopravy sa skladá z celej rady rôznych opatrení: má rozmanité cieľové
skupiny, prebieha čiastočná spolupráca medzi ostatnými verejnými agendami a s partnermi z komerčného sektoru. Politika
sa opiera o spoľahlivé dáta a o dostatočné znalosti potrieb cestujúcich, stále ale beží na projektovej bázi s obmedzenou
časovou platnosťou.

Proces BYPAD

Na začiatku hodnotiaceho procesu vyplní každý člen
hodnotiacej skupiny BYPAD dotazník individuálne. Pre
každý jednotlivý aspekt cyklistickej politiky pridelí
každý člen hodnotiacej skupiny kvalitatívnu úroveň od 1
do 4. Na následnom stretnutí, na ktorom sa stretne celá
hodnotiaca skupina, si členovia skonfrontujú svoje hodnotenia. Cieľom je dosiahnuť konsenzus v hodnotení.
Na základe hodnotenia vytvorí hodnotiaca skupina plán
kvality pre budúcu cyklistickú politiku.

8.2.4

Certifikovanie kvality

Výsledkom procesu BYPAD je hodnotenie pre každý
modul a cyklistickú politiku ako celok. Tieto hodnotenia
ukážu, kde sú silné a slabé stránky cyklistickej politiky.
Predbežné správy a záverečná správa, ktorú vypracuje
auditor, sú podrobným prehľadom cyklistickej politiky.

8.2.5

Uznávaná metóda

V národných cyklistických stratégiách Nemecka, Českej
republiky a Rakúska sa BYPAD odporúča mestám a obciam ako nástroj manažmentu kvality na zlepšenie ich
cyklistickej politiky.
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8.2.6

BYPAD nie je súťaž krásy

Hlavným cieľom BYPAD je dosiahnuť zlepšenie cyklistickej politiky mesta alebo regiónu. Ide o vedomý výber
zo strany samotného mesta využiť BYPAD.
V sieti BYPAD je pre mestá atraktívne porovnať hodnotenia BYPAD s ostatnými mestami. Klasickou otázkou,
ktorú si každý primátor položí, je: “Sme najlepším cyklistickým mestom Európy?”, alebo “Ktoré je najlepšie
cyklistické mesto?”. Na túto otázku však BYPAD neodpovedá najlepším spôsobom. Nasledujúce aspekty sú
relevantné pre porovnávanie rôznych miest a krajín:

• Geografia mesta
• Rôzni auditori BYPAD
• Rôzne osobné názory ľudí v hodnotiacich skupinách
• Rôzna cyklistická kultúra
BYPAD by mal byť v prvom rade využívaný na hodnotenie
vlastnej cyklistickej politiky. Porovnávať výsledky BYPAD v danom meste každé dva až tri roky môže byť oveľa
zaujímavejšie, než porovnávať hrušky s jablkami..

8.3

BYPAD ako výmena cyklistických
skúseností a poznatkov

Okrem implementovania auditu BYPAD a prípravy cyklistického akčného plánu je druhým cieľom BYPAD výmena
skúseností a poznatkov v oblasti cyklistiky v rámci Európy. Na dosiahnutie tohto cieľa sa organizujú nasledujúce aktivity:46

8.4

Ďalšie metódy hodnotenia

Počas posledných desiatich rokov rástlo povedomie o
potrebe kvalitnej cyklistickej politiky. V niekoľkých
krajinách boli zhodnotené programové opatrenia a vytvorené spôsoby hodnotenia a zlepšovania kvality mies
tnej cyklistickej politiky, nástroje benchmarkingu a systémové ukazovatele:47

• Británia: Projekt benchmarkingu CTC (organizácia
užívateľov);

• Holandsko: Fietsbalans (Cycling Balance) združenie
holandských cyklistov (organizácia užívateľov);

• Švajčiarsko:

Ukazovatele miest naklonených priaznivo k cyklistike;

• Nemecko:

Hodnotenie cyklistických politík člen
ských miest siete v Nordrhein-Westfalen”

• Bicycle Account v Kodani
Každá metóda má svoj vlastný prístup a zameriava sa
niekedy na rôzne aspekty.
BYPAD audit neiniciujú užívateľské organizácie.
O zlepšení cyklistickej politiky rozhoduje mesto alebo región. Externý tlak stať sa najlepším cyklistickým
mestom nie je veľmi silný, ale aplikácia BYPAD môže byť
považovaná za ambiciózny príspevok mesta k zlepšeniu
cyklistickej politiky.
Tabuľka 8 ukazuje prehľad charakteristík rôznych metód
hodnotenia cyklistickej politiky.

• Národné

a regionálne pracovné stretnutia (workshopy). Na týchto workshopoch sa mestá oboznámia
s nástrojom BYPAD

• Medzinárodné semináre a exkurzie. Organizujú sa za
účelom stimulácie výmeny poznatkov a skúseností.

• Webová

stránka BYPAD – www.bypad.org je infor
mačným médium i pracovným nástrojom pre auditorov BYPAD a mestá BYPAD.

• Databáza

s najlepšími príkladmi praxe BYPAD:
ponúka príklady zo všetkých miest BYPAD pre rôzne
úrovne kvality cyklistickej politiky.

• Mestá a regióny na nízkej úrovni tu nájdu inšpiráciu,
čo možno urobiť s ich cyklistickou politikou.

• Dotazníky

3 BYPAD pre mestá a regióny sú k dispozícii v 15 jazykoch.

• Newsletter

BYPAD, vychádzajúci tri krát do roka,
je distribuovaný prostredníctvom siete BYPAD a
prostredníctvom kontaktov audítorov BYPAD a partnerov siete.

46 Kapitoly 7.3 prevzaté od Vectris et al. (2008a) a upravené

47 Kapitoly 7.4 prevzaté od Vectris et al. (2008a) a upravené
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BYPAD
(Európa)
Iniciatíva
Zapojené
subjekty

Aké aspekty

60

Silné
stránky

Slabé
stránky

Obec

• politici
• úradníci
• užívatelia
• externý supervízor
(0) podkladové informácie; (1) potreby
užívateľov; (2) riadenie
politiky / vedenie;
(3) stratégia a procesy; (4) prostriedky
manažmentu; (5)
riadiaci pracovníci; (6)
projekty a kroky; (7)
hodnotenie a monitorovanie
• Otázky poskytujú
inšpi-ráciu
• Komplexný prístup
• Hĺbková analýza ako
získať výsledky
• Zapojenie aktérov
• Supervízor externého
procesu

• Formulovanie

rôznych úrovní
rozvoja nedostatočne jasné
• Dve otázky v jednej
• Príliš dlhé otázky a
zložité
• Odpovede nie vždy
relevantné
• Zber kvantitatívnych údajov
• Časovo veľmi
náročné

CTC Benchmarking
miestnej cyklistickej
politiky (Británia)
Cyklistické združenie
Facilitátor, nominované osoby. Pri
návštevách aj ďalší
úradníci a užívatelia

Cycle Balance
(Holandsko)
Cyklistické združenie
Užívatelia, úradníci

Benchmarking
cyklistiky
(Švajčiarsko)
Obec
Samotné hodnotenie: obec
Neskôr: všetci
ľudia, ktorí môžu
byť hybnou silou
Výstavba, prax a
prostriedky užívania

Mestá priateľské k cyklistike
(Nemecko)
Obec
Ministerstvo,
experti, skupiny
odborníkov, mesto

Od presadzovania k
tvorbe, od školenia k
údržbe cyklistických
trás (politika a prax)

Fyzikálne aspekty

• Hĺbkové analýzy

• Užívatelia bicyklov • Zvýšenie vedo• Cieľ meranie
mia o význame
cyklistiky
• Inšpirácia
• Veľmi rýchla

• Vytvorenie

• Technický

• Výberová

procesov s
najlepšou praxou
• Príležitosť
skontrolovať a
aktualizovať ukazovatele a ciele
výkonnosti
• Zvýšený profil
cyklistiky
• Vyššia dôvera
• Sieťovanie

• Nedostupnosť
údajov
• Obmedzenia

zmyslu-plných
porovnaní
• Kvalitatívne údaje
nemožno merať
priamo
• Nekomplexné
• Časovo veľmi
náročné

metóda

charakter, čierna
skrinka pre mestá
• Všeobecný
charakter, ne
identifikované
slabé miesta
• Využiteľnosť
závisí od
združenia
cyklistov
• Iniciatíva mimo
prijímateľov
rozhodnutí
• Veľmi časovo
náročné

Tabuľka 8: Hodnotiace aspekty rôznych metód hodnotenia cyklistickej politiky
Zdroj:
Vectric et al. 2008a (adapted)

• Nie systema
ticky

Cyklistika ako
dopravný systém –
širší pohľad

lepšej klímy
pre cyklistov
• 10. výročie:
nové usmernenia
• 7-ročný prehľad

metóda nie
je vedecky
správna a
nie je jednoduché jej
porozumieť
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1.

Cyklistická infraštruktúra

Obsahom tejto časti je zhrnutie súčasného stavu ve
domostí o plánovaní, budovaní a údržbe cyklistickej
infraštruktúry. Obsahuje plánovacie stratégie, parame
tre a užitočné rady, ako implementovať kvalitnú cyklis
tickú infraštruktúru.
Hlavnými cieľovými skupinami tohto projektu sú spra
covatelia plánov a prijímatelia rozhodnutí v mestách
strednej a východnej Európy. Preto sú informácie uve
dené na tomto mieste orientované na špecifické prob
lémy a potreby cieľových skupín. I tak však môžu byť
tieto informácie užitočné aj pri zlepšovaní cyklistickej
infraštruktúry v celej Európe.
Projekt PRESTO (financovaný aj z Intelligent Energy
Europe Programme) poskytuje výborný materiál, na
ktorom je založená aj táto časť. Veľká časť materiálu
PRESTO bola využitá pri získavaní príkladov aktuálnych
usmernení pre cyklistickú infraštruktúru. Cieľom tejto
kapitoly je poskytnúť prehľad o cyklistických opatre
niach, parametroch a požiadavkách. Podrobnejšie in
formácie možno nájsť v informačnom letáku PRESTO
(bezplatne na stiahnutie na http://www.presto-cy
cling.eu/de/policy-guides-a-fact-sheets), v Nemeckých
usmerneniach pre cyklistickú infraštruktúru (ERA2010)
alebo v CROW’s (projektový manuál pre cyklistickú do
pravu) z Holandska.
Pri nízkej miere používania bicyklov v doprave a obme
dzených skúsenostiach na jednej strane a vysokých
požiadavkách na cyklistickú infraštruktúru v mestách na
strane druhej má prístup mobile2020 za úlohu poskytnúť
materiály spolu s fotkami, obrázkami a príkladmi s naj
lepšou praxou. Čitateľ okrem iného nájde krátky opis
kladov a záporov predložených príkladov.
Táto kapitola sa opiera predovšetkým o strategické plá
novanie cyklistickej infraštruktúry. Predkladá všeobec
né požiadavky na cyklistickú sieť a strategický prístup
k plánovaniu cyklistickej infraštruktúry. Zaoberá sa aj
stavebnými aspektmi.

1.1

Efekty využívania bicyklov

Celkovým cieľom presadzovania bicyklov v strednej a vý
chodnej Európe je znížiť podiel automobilovej dopravy
na krátke vzdialenosti (1 – 10 km). Zabezpečením lepšej
cyklistickej infraštruktúry a podporou bicyklov možno
znížiť používanie áut na krátke vzdialenosti. Jazdy au
tom sa používajú na rôzne účely: voľný čas, práca a
podobne. Prístup mobile2020 sa snaží rozdeliť jazdy do
dvoch skupín: účelové jazdy a voľný čas. V tomto pro
jekte definujeme účelové jazdy ako každodenné jazdy
bicyklom do práce, na nákupy, doručovanie tovarov a
podobne, zatiaľ čo voľnočasové bicyklovanie znamená
používanie bicykla výlučne na rekreačné účely a šport.
Cieľom mobile 2020 je zvýšiť podiel používania bicykla,
predovšetkým na účelové jazdy.
Nižšia miera používania áut má niekoľko pozitívnych
vplyvov na človeka a životné prostredie, napr.:

• Menej zaplnené ulice a menšie zápchy,
• Vyššia bezpečnosť dopravy,
• Menej znečistenia,
• Nižšie emisie CO2
• Lepšia fyzická a psychická kondícia.
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1.2

Ciele v projektovaní

Na začiatku každého plánu si treba jasne zadefinovať
cieľ. Pred začatím plánovania cyklistickej infraštruktúry
si treba ujasniť predstavu, ako má mesto vyzerať, pokiaľ
ide o cyklistickú dopravu. (Podrobnejšie informácie
o cieľoch v projektovaní sú uvedené v kapitole 1).
Po definovaní vízie by sa v správnom prístupe mali
rozdeliť ulice do kategórií. Tak sa ujasní, ktoré cesty sú
hlavnými cestami a ktoré spadajú do zóny s obmedze
nou rýchlosťou 30 km/h. Ak takéto zóny nejestvujú,
jednoznačne sa odporúča ich vytvoriť, čím sa pod
porí používanie bicyklov. V tomto bode sa môže začať
implementovať cyklistická stratégia. Vytvorenie zón
s rýchlosťou 30 km/h je nákladovo lacným a spoľahlivým
opatrením, ako bez veľkých investícií dosiahnuť priestor
vhodný pre bicyklovanie. Obmedzenie rýchlosti musí
byť stanovené a vynucované políciou, ináč budú vodiči
prekračovať tento limit o desať aj viac km/h.1 V na
sledujúcich častiach sú uvedené celkové zásady projek
tovania.

1

ECF Fact Sheet: Obmedzenie rýchlosti na 30 km/h a bezpečnosť
cyklistov (n/a)

1.3

Zásady projektovania

Pred plánovaním a výstavbou novej cyklistickej infra
štruktúry je nevyhnutné zvážiť hlavné požiadavky,
ktoré má spĺňať vhodná cyklistická infraštruktúra.3
Podľa CROW (2007) ide o týchto päť zásad:

• bezpečnosť,
• priamosť,
• kohézia,
• atraktívnosť,
• pohodlie.
Obr 1:
Zdroj:
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Zóna 30 (rýchlosť obmedzená na 30 km/h)
Rudolph 2011

Dobrá cyklistická infraštruktúra a každodenné bicyklo
vanie spolu úzko súvisia. Cyklistická infraštruktúra
musí byť naprojektovaná tak, aby zabezpečovala ale
bo zvyšovala bezpečnosť a kvalitu cestnej premávky.
Okrem každodenných účelových jázd plnia bicykle
aj rekreačnú funkciu. Podľa týchto skutočností „by
infraštruktúra mala umožniť cyklistom podnikať priame
a pohodlné jazdy v atraktívnom a bezpečnom prostredí
premávky. Len vtedy môže cyklistika konkurovať au
tám.” Na základe týchto cieľov možno definovať päť
hlavných zásad projektovania infraštruktúry bezpečnej
pre cyklistov. Podrobne sú ilustrované v nasledujúcej
kapitole 1.3. Nie vždy a všade je možné ich splniť, ale
čím viac z nich splníme, tým viac ľudí presvedčíme, aby
vysadli na bicykel. Tieto požiadavky treba mať vždy na
pamäti ako ciele, o ktoré sa snažíme. Takisto ich možno
použiť ako kritériá hodnotenia kvality a nedostatkov
jestvujúcej infraštruktúry2.

(Podrobnejšie informácie o zásadách projektovania
možno nájsť v kapitole 1 – Strategické plánovanie.)
Bezpečnosť je nepochybne základnou požiadavkou.
Cyklisti nepredstavujú vážne ohrozenie, ale sú
zraniteľní, ak sa pohybujú v priestoroch s motorizo
vanou premávkou. Bezpečnosť možno zabezpečiť troma
spôsobmi. Zníženie intenzity premávky a obmedzenie
rýchlosti na 30 km/h vedie ku kombinovanému zvýšeniu
bezpečnosti. Oddelenie cyklistov od motorizovanej
dopravy zmenšuje možnosť vzájomného stretu. Ak sa
nemožno vyhnúť konfliktným miestam (križovatky),
treba zaistiť maximálnu možnú prehľadnosť, tak aby
si všetci účastníci premávky boli tohto rizika vedomí a
prispôsobili tomu svoje správanie.
Bezpečnosť cyklistov zabezpečujú nasledovné opatrenia:

• Eliminácia konfliktov s ostatnou dopravou
• Eliminácia konfliktov na križovatkách
• Oddelenie rôznych druhov dopravy
• Zníženie rýchlosti na konfliktných miestach
• Eliminácia vytláčania cyklistov z cesty
• Vytvorenie a zabezpečenie rozoznateľných
kategórií ciest

Ďalšie informácie:

• Zaistenie jednoznačnosti dopravných situácií
• Minimalizácia konfliktných situácií
• Zabezpečenie jednotných dopravných situácií

ECF Fact Sheet – Obmedzenie rýchlosti na 30 km/h
a bezpečnosť cyklistov.
http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF_
FACTSHEET1_V3_cterree30kph.pdf.

2

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2010a)

3

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2010a)

Kapitola II: Cyklistická infraštruktúra
Priamosť sa rozumie v zmysle dĺžky trasy a v zmysle
časového trvania. Priamosť v zmysle dĺžky trasy zna
mená, že cyklista dosiahne svoj cieľ najkratšou možnou
trasou. Obchádzky musia byť krátke. Priamosť v zmysle
časového trvania znamená minimalizáciu celkového
času, v ktorom cyklista dosiahne svoj cieľ. To robí
cyklistiku konkurencieschopnejšou, pretože na krátke
vzdialenosti je bicykel rýchlejší ako auto. Na dĺžku času
stráveného jazdou vplýva množstvo faktorov: obchádz
ky, počet zastávok na križovatkách, semafory, stúpania
a podobne.
Kohézia znamená mieru, do akej môže cyklista prejsť z
jedného miesta na druhé bez prerušovania. To v zásade
znamená, že cyklista ocení celomestskú cyklistickú sieť.
Cyklista si musí byť istý, že ľahko nájde cestu všade,
kam sa vyberie. Každá domácnosť, každá spoločnosť a
pamiatka musia byť dostupné na bicykli a napojené na
celkovú cyklistickú sieť. Kohézia tiež znamená dobré
napojenie na ostatné siete, hlavne verejnú dopravu.
Atraktívnosť znamená, že cyklistická infraštruktúra je
integrovaná do príjemného prostredia. Ide o vec vníma
nia, čo však môže výrazne povzbudiť ľudí, aby začali
jazdiť na bicykloch, alebo naopak. Ťažko tu stanoviť
všeobecné pravidlá, lebo vnímanie ľudí je rôzne. Tre
ba však tejto otázke venovať patričnú pozornosť už
v etape plánovania a projektovania. Tento koncept v
sebe zahŕňa aj otázku vnímania bezpečnosti, a to naj
mä večer a v noci.
Komfort znamená vytvorenie príjemného prostredia,
v ktorom si môže človek bicyklovanie užiť. Fyzická
a duševná námaha by mala byť v maximálnej miere eli
minovaná. Stále zastavovanie a rozbiehanie je únavné
a stresujúce. Zlý výber materiálov a nedostatočne udr
žiavaná infraštruktúra spôsobujú nežiaduce vibrácie a
šoky, čo vyžaduje zvýšenú koncentráciu a udržiavanie
rovnováhy.4

4

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2010a)

1.4

Forma, funkcia, využívanie

Je veľmi dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi funkciou,
formou a využívaním ciest. Každý úsek cesty plní svoju
funkciu. Podľa týchto funkcií možno zvoliť formu. Obrá
zok 2 ukazuje trojuholník a prepojenie medzi týmito
troma charakteristikami.

FUNKCIE
ÚSEK
TRASY

PODOBA
Obr 2:
Zdroj:

VYUŽITIE

Trojuholník vzťahov
Vlastná kompilácia

Obrázok
2: Trojuh
Trojuholník
V tomto procese zohrávajú významnú úlohu
tri faktory:

• intenzita cyklistickej dopravy,
• rýchlosť motoristickej dopravy,
• intenzita motoristickej dopravy.

vzťahov

Úseky ciest sa môžu od seba odlišovať z dôvodu napo
jenia na ostatné cesty. Meniť sa môže aj intenzita
cyklistickej alebo motorizovanej dopravy. Pokiaľ sú
požiadavky splnené na každom úseku, nie je v tomto
smere žiadny problém.
Na druhej strane sú nevyhnutné prepojenosť a rozo
znateľnosť, a to najmä v prípade dlhých trás (niekoľko
stoviek metrov), ktoré spájajú jednotlivé okresy alebo
územné celky a sú často využívané na cesty do práce
alebo rekreačné účely.
Funkcie a uvedené tri faktory určujú formu cyklistickej
infraštruktúry.
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1.5

Projektové parametre

Nasledujúca kapitola ukazuje najdôležitejšie projek
tové parametre, ktoré využívajú plánovači v západnej
Európe. Tieto parametre odzrkadľujú aktuálny stav
plánovania modernej cyklistickej infraštruktúry. Je zá
merom, aby predkladaným informáciám rozumeli aj
ľudia, ktorý sa profesionálnym plánovaním nezaoberajú.
Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, vyhľadajte
pôvodné zdroje.

1.5.1

Zabezpečenie potrebného priestoru

“Priestor cyklistu, v ktorom sa bude cítiť bezpečne a
pohodlne, závisí od:

• dynamiky cyklistovej jazdy, t.j. ide o priestor
potrebný pre pohyb a manévrovanie s ohľadom na
spôsob jazdy daného cyklistu;

• priestoru pri obchádzaní pevných objektov;
• vzdialenosti od ostatnej dopravy a rýchlosti
ostatnej dopravy.”5
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Na zabezpečenie prostredia vhodného pre cyklistov je
nevyhnutné mať tieto faktory na pamäti, keďže majú
zásadný význam pre proces projektovania. Cyklistov
treba viac oddeliť od motoristov a toto pravidlo sa
vzťahuje aj na vzťah medzi cyklistami a chodcami.
„Ak daný projekt umožňuje vyššiu rýchlosť cyklistov,
je vhodné zaistiť vyššiu mieru oddelenia. Pri veľmi níz
kej rýchlosti a nerovnom povrchu potrebujú cyklisti na
udržanie rovnováhy väčšiu šírku.”6
Stabilita
Bicykle sú pomerne nestabilnými dopravnými pros
triedkami. Bočný vietor, hrbole a jamy na cestách a
nedobrovoľne nízka rýchlosť určujú stabilitu a tým
aj priestor potrebný na manévrovanie. Na zaistenie
rovnováhy je potrebná rýchlosť minimálne 12 km/h.
Pod touto hranicou sa bicykel stáva nestabilným.7
Rovnováha a zabezpečenie priestoru
Pri jazde musia cyklisti neustále udržiavať rovnováhu.
Z tohto dôvodu sa pohybujú z jednej strany na druhú a
to dokonca aj pri rýchlej jazde. Okrem rýchlosti tento
pohyb závisí od veku, skúseností, fyzickej kondície,
neporušenosti cestného povrchu a vetra. Pri normálnej
rýchlosti cyklistu za normálnych podmienok predstavu
je tento bočný pohyb hodnotu 20 cm. Pri rýchlosti nižšej
ako 12 km/h sa táto hodnota zvyšuje. V niektorých
situáciách sa táto hodnota môže zvýšiť až na 80 cm.8
5
6
7
8

Ministerstvo dopravy (2008)
Ministerstvo dopravy (2008)
Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2010a)
Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2010a)

Bezpečná vzdialenosť od prekážok
Projektanti musia brať do úvahy aj bezpečnú vzdialenosť
od prekážok alebo častí infraštruktúry. Cyklisti potre
bujú zachovať určitú vzdialenosť od obrubníkov a stien.
Holandský manuál projektovania uvádza nasledujúce
vzdialenosti od prekážok. Vzdialenosť od

• pásov zelene a nízkych obrubníkov: 0,25 m,
• vysokých obrubníkov: 0,50,
• stien: 0,625 m.9
1.5.2

Polomer zákrut

Rôzne úseky ciest sa stretajú v zákrutách. Polomer
zákrut má priamy vplyv na rýchlosť cyklistu, ktorý
zákrutou prechádza. Polomer zákruty by nemal byť
nižší než 5 metrov. Ak je táto hodnota nižšia, rýchlosť
cyklistu nie je dostatočná, aby ostal vzpriamený.
„S nárastom projektovanej rýchlosti sa zväčšuje polo
mer zákruty. Cyklistické prepojenia, ktoré sú súčasťou
základnej siete, by mali mať polomer aspoň 10 metrov,
čo umožňuje rýchlosť 20 km/h. Cyklotrasy a hlavné
cyklotrasy by mali myť polomer zákrut aspoň 20 metrov,
čo umožňuje rýchlosť 30 km/h.”10

1.5.3

Svahovitosť/kopcovitosť

Kopce, či už smerom hore alebo dole, sú pre projek
tanta vždy dôležité. „Kopce smerom nahor vyžadujú
od cyklistu extra úsilie a treba sa im, pokiaľ možno,
vyhnúť.” Vyhnúť sa treba dlhým stúpaniam. „Ak tre
ba prekonať výšku 5 metrov, odporúča sa pred ďalším
stúpaním do trasy zakomponovať „odpočinkovú časť“
vo forme horizontálnej časti v dĺžke okolo 25 metrov
[…].”11
Stále stúpanie zníži rýchlosť cyklistu a tak sa odporúča
„naprojektovať najnižší úsek podľa vyššieho podielu
na grafe a najvyšší podľa nižšieho podielu.”12 Na sva
hoch naprojektovaných týmto spôsobom je stúpanie pre
cyklistu príjemnejšie a môže zachovať svoju rýchlosť.
Každý svah sa jazdí z obidvoch strán. Preto sa na sva
hovitosť treba pozerať nielen z pohľadú stúpajúceho
cyklistu, ale aj z pohľadu klesajúceho.

9
10
11
12

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2010a)
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Obr 3:
Zdroj:

Vzťah medzi polomerom zákruty a rýchlosťou cyklistu
CROW 2007

Rýchlosť klesajúceho cyklistu je veľmi dôležitá, pretože
cyklista môže v tomto prípade dosiahnuť rýchlosť až
40 km/h, či dokonca i viac. Na začiatku stúpania by mal
mať cyklista dostatok priestoru na zrýchlenie. Keďže
bicykel tu dosiahne pomerne vysokú rýchlosť, nemali by
sa tu nachádzať ostré hrany alebo iné prekážky.13

1.5.4

tatnými prekážkami. „Pohodlná jazdná viditeľnosť
je na vzdialenosť, ktorú cyklista prejde za 4 až 5
sekúnd.” 14
2. Brzdná viditeľnosť: Brzdná viditeľnosť je vzdia
lenosť, na ktorú vie cyklista bezpečne zastaviť
svoj bicykel bez toho, aby narazil do prekážky.
Je to vzdialenosť, ktorú cyklista prekoná za dvo
jsekundový reakčný čas plus vzdialenosť potrebná
na zastavenie bicykla. „Pri rýchlosti 30 km/h pred
stavuje brzdná viditeľnosť dĺžku 40 metrov, pri
rýchlosti 20 km/h je to 21 metrov (za predpokladu
dvojsekundového reakčného času a znižovania
rýchlosti 1,5 m/s²)” 15. Brzdná viditeľnosť je dôle
žitá najmä na križovatkách.

Viditeľnosť

Viditeľnosť je v doprave mimoriadne dôležitá. Je dôle
žité mať prehľad a vidieť ostatných účastníkov dopravy
a rovnako je dôležité, aby vás videli aj ostatní.

Viditeľnosť pre projekto
vanú rýchlosť pre cyklistov
Minimálna potrebná
viditeľnosť

(hlavná)
cyklotrasa

Ostatné
trasy

30 km/h

20 km/h

35-42 m

22-30 m

3. Približovacia viditeľnosť: Predovšetkým na križo
vatkách, na ktorých križuje cyklista inú cestu,musí
byť viditeľnosť v obidvoch smeroch dostatočná. To
znamená, že cyklista dokáže odhadnúť rýchlosť
áut a posúdiť, či dokáže prejsť križovatku bez
pečne. Približovacia viditeľnosť je určovaná:

Tabuľka 1: Viditeľnosť pri jazde
Zdroj:
CROW 2007

• približovacou rýchlosťou križujúcej dopravy,
• časom, ktorý cyklista potrebuje na bezpečné kri

Viditeľnosť možno rozdeliť na tri kategórie: jazdnú,
brzdnú a približovaciu

žovanie cesty,

1. Jazdná viditeľnosť: Na to, aby sme mohli pri istej
rýchlosti riadiť bicykel bezpečne, musíme mať
zabezpečený dobrý výhľad na svoju trasu, ako aj
na križujúce cesty a chodníky. Výhľad by nemal byť
tienený billboardmi, značkami, stromami alebo os
13

CROW (2007)

• časom omeškania (bezpečnosťou križujúcej dopravy)
• Čas, ktorý cyklista potrebuje na bezpečné prejde
nie križovatky16
14
15
16

CROW (2007)
CROW (2007)
CROW (2007)
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Križujúca
rýchlosť (m)
4
5
6
7
8

Križujúci
čas (s)
4,2
4,5
4,9
5,1
5,5

Približovacia viditeľnosť (m)
potrebná pre rôzne približovacie
rýchlosti motorových vozidiel
30
50
70
80
km/h km/h km/h km/h
45
100
180
205
45
105
185
210
50
110
190
220
50
115
200
225
55
120
205
235

Tabuľka 2: Približovacia viditeľnosť potrebná pre rôzne šírky
cesty a rýchlosti jazdy
Zdroj:
CROW 2007

Tabuľka 2 uvádza niekoľko hodnôt približovacej viditeľ
nosti pre cyklistov. Zakladajú sa na miere zrýchlenia
maximálne 0,8 m/s², reakčnom čase približne 1 s a maxi
málnej rýchlosti na križovatke 10 km/h (= 2,8 m/s).17

1.5.5

Povrch

Pokiaľ ide o výstavbu ciest, o tom, ktorý povrch
použiť, spravidla rozhodujú náklady z hľadiska celkovej
životnosti. Na jednej strane musí byť povrch hladký, na
strane druhej musí byť dostatočne priľnavý, aby cyklis
ta udržal v zákrutách rovnováhu i za dažďa.
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1.5.6

Povrchy na ceste

Dobre viditeľné cyklistické zariadenia, ako sú napríklad
cyklistické pruhy, majú aj propagačný efekt. Navyše,
jasne vyznačené cyklopruhy zabraňujú zasahovaniu zo
strany ostatných účastníkov cestnej premávky. V niek
torých historických oblastiach sa však farebné odlíšenie
môže javiť ako nevhodné. Do úvahy treba vziať aj
náklady na údržbu farebného značenia. Treba preto
v takýchto prípadoch zvoliť iný druh úpravy povrchu,
pričom treba zvážiť:

• Jestvujúce

normy – zabezpečenie konzistencie s
používanými farbami. V niektorých mestách kon
tinentálnej Európy sa používa modrá;

• Umiestnenie nákresu alebo nápisu – treba sa vyhnúť
vizuálne nepeknému zobrazeniu, hoci svetlé farby
zvyknú časom vyblednúť;

• Požiadavky

užívateľov – napríklad pokiaľ ide o
postihnuté osoby, rekreačných cyklistov a cyklis
tov používajúcich bicykel na cestu do práce;

• Požiadavky na údržbu, vrátane možností zachova
nia farby.
Osobitnú pozornosť treba venovať povrchu na miestach,
kde sa vyžaduje zvýrazniť cyklotrasu pred ostatnými
účastníkmi cestnej premávky. Ide napríklad o miesta,
kde:

• Cyklopruhy prechádzajú križovatkami;
• Cyklopruhy prebiehajú v blízkosti zaparkovaných
áut;

• Cyklopruhy prebiehajú medzi jazdnými pruhmi;
• Cyklopruh nie je v blízkosti pravého obrubníka;
• Motorové vozidlá alebo chodci vchádzajú do cyklis
tickej infraštruktúry.
K dispozícii sú dve metódy na farebné značenie povrchu
vozovky:

• Použitie farebných zmesí, výplní a tmelov a
• povrchová aplikácia farebného materiálu.
Konečné rozhodnutie o tom, aký typ použiť, bude
závisieť od lokalizácie na vozovke. Najpoužívanejšími
používanými materiálmi sú:

• termoplastické farby;
• materiály s farebný časticami na báze živíc;
• farebný makadam;
Pri výbere najvhodnejšieho materiálu na danú lokalitu
treba zvážiť:

• odolnosť proti šmyku;
• priľnavosť na jestvujúci povrch;
• zachovanie farby;
• trvanlivosť;
• vplyv na jazdu;
• náklady na inštaláciu a údržbu,
• očakávanú mieru opotrebenia.18

• Vizuálny efekt – zabezpečenie kompatibility s jest
vujúcim cestným značením;

• Vplyvy na životné prostredie – výber farieb a ma
teriálov by mal rešpektovať otázky životného
prostredia;

17

CROW (2007)

18 Odsek prevzatý z SEStran South East of Scotland Transport
Partnership (2008)
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1.5.7

Terénne povrchy

Najlepšie sa jazdí po hladkom, pevnom a nešmykľavom
povrchu. Zvyčajným povrchom je asfalt alebo betón.
Použité môžu byť aj niektoré druhy nespevnených pov
rchov, ako napríklad štrk, ktorý sa skompaktuje. Ma
teriál by mal byť položený a upravený tak, aby mohol
odvádzať vodu. Pri budovaní cyklotrasy v lese treba
brať do úvahy aj korene okolitých stromov, ktoré by
mohli trasu poškodzovať.

1.6.1

Cyklopruh

Cyklopruh je právne vymedzený jazdný priestor pre
cyklistov na ceste, vizuálne oddelený od ostatnej
premávky. Odporúča sa vtedy, keď po ceste s hustou
premávkou jazdí značný počet cyklistov.

Údržba cyklotrás je veľmi dôležitá. Ak je to možné,
najlepším riešením je kosený trávnik. Je to povrch,
ktorý absorbuje prebytočnú vodu a nebráni vo výhľade.
Z dôvodu údržby by sa mali kríky a stromy vysádzať
aspoň 2 metre od trasy. Do úvahy treba brať aj potrebu
správneho odvodnenia, aby sa zabránili zaplavovaniu
trasy a erózii.19
Obr 4:
Zdroj:

1.6

Symbol cyklopruhu
Rudolph 2011

Typy cyklotrás (ERA2010)

Nasledujúca časť sa zaoberá rôznymi typmi cyklistickej
infraštruktúry. Aplikácia rôznych typov závisí od obje
mu dopravy a postavenia cyklistov v doprave. Objem
dopravy je rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní o
tom, aký typ použiť. Plánovači musia poznať objem
dopravy (počet áut za hodinu) na ceste, na ktorej sa
má vybudovať cyklistická infraštruktúra. Ak nie sú k
dispozícii údaje, treba v tomto smere urobiť prieskum.
Nasledujúce časti sa zaoberajú otázkami plánovania,
prináša obrázky a ďalšie údaje o príkladoch dobrej
praxe na ilustráciu rôznych možností, ktoré sú k dis
pozícii. Podľa objemu dopravy možno potom zvoliť
vhodný typ.
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Obr 5:
Zdroj:

Cyklopruh, Lipsko (Nemecko)
Rudolph 2011

Cyklopruhy sa odporúčajú budovať pozdĺž obslužných
ciest s nízkou hustotou premávky. Cyklopruhy môžu byť
alternatívou cyklotrasy v prípadoch nedostatku miesta,
pokiaľ možno znížiť rýchlosť motorovej dopravy na
50 km/h alebo i menej.

Dopravné pravidlá:
Motorové vozidlá nesmú používať cyklopruh alebo
prekročiť bielu čiaru za účelom jazdy. Podľa tohto
pravidla autá nemôžu zaparkovať alebo zastaviť
v oblasti cyklopruhu. Za účelom parkovania môžu
prekročiť deliacu čiaru, aby sa dostali na parkova
cie miesto. Pri prekračovaní tejto čiary musí vodič
dávať mimoriadny pozor, aby neohrozil cyklistov.

19 Odsek prevzatý z SEStran South East of Scotland Transport
Partnership (2008)

prepojení základnej siete s nízkou intenzitou dopravy
a s počtom cyklistov menej než 750 za deň v užších
uliciach (2+1 pruh).
Cyklopruh je najmä na cestách s mnohými križovatkami
považovaný za najbezpečnejší spôsob bicyklova
nia. Cyklopruh však môže vyvolávať falošné zdanie
bezpečnosti a stimulovať vodičov k zvýšeniu rýchlosti a
k poľaveniu pozornosti.

Obr 6:
Zdroj:

Cyklopruh (1,50 m)
Vlastná kompilácia (podľa adfc NRW)

Mimo zastavaných oblastí možno cyklopruh považovať
za alternatívu cyklotrasy na trasách základnej infra
štruktúry. Pri veľmi nízkej intenzite dopravy môžu
cyklisti využívať normálnu cestu a netreba budovať
špeciálnu cyklistickú infraštruktúru.
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V zastavaných oblastiach sa cyklopruhy odporúčajú
na hlavných trasách s obmedzením rýchlosti na 30
km/h a s počtom cyklistov viac než 2 000 za deň.
V infraštruktúre s menším počtom cyklistov sa pre
feruje zmiešaná doprava, prípadne s odporúčaným
cyklopruhom. Na rýchlejších cestách s povolenou rý
chlosťou až do 50 km/h musia mať prednosť cyklotra
sy. Cyklopruhy prichádzajú do úvahy len v prípade

Obr 7:
Zdroj:

Cyklopruh (oblasť križovatky), Štokholm (Švédsko)
Müller 2011

Riziko navyše narastá, ak sa cyklopruhy nebezpečne
zúžia. Ak je priestoru málo, projektant môže mať poc
it, že úzky pruh (menej ako 1,5 m) je lepší ako žiadny. V
takom prípade však autá jazdia blízko cyklistov a cyklis
ti sa snažia jazdiť príliš okraja cesty alebo v blízkosti
zaparkovaných áut. Výsledkom môže byť, že i drobný
manéver môže mať za následok kolíziu, či dokonca
zranenie cyklistu. Úzke cyklopruhy by mali byť vždy
skombinované s obmedzením maximálnej rýchlosti.

Cyklopruh pozostáva z niekoľkých komponentov.

• Čiara, zvyčajne na obidvoch stranách, odde
ľujúca cyklopruh od ostatnej dopravy

• Symbol bicykla, minimálne pred a po každej
križovatke, najlepšie však každých 50 – 100
metrov v zastavanej oblasti a 500 – 750
metrov mimo zastavanej oblasti.

Obr 8:
Zdroj:

Cyklistický pruh (oblasť križovatky), Leipzig, Nemecko
Rudolph 2011
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Obr 9:
Zdroj:

Cyklopruh mimo zastavanej oblasti, oblasť
autobusovej zastávky, Lipsko (Nemecko)
Rudolph 2011

• Bezpečnostná

nárazníková zóna so značením
medzi cyklopruhom a ostatnými jazdnými pruhmi
– odporúča sa pozdĺž ciest s relatívne intenzívnou
premávkou s rýchlosťami áut 50 km/h a viac.

• Rovný povrch (viac v kapitole o stabilite)
• Jasný farebný povrch za účelom lepšej viditeľnosti
• Minimálna šírka 1,5 m, šírka 2 – 2,5 m zvyšuje po
hodlie a bezpečie

Obr 10:
Zdroj:

Cyklopruh mimo zastavanej oblasti, Berlín
(Nemecko)
Müller 2011

Takýto pruh je označovaný prerušovanou čiarou. Oproti
cyklopruhu využíva tento pruh zmiešaná doprava, vrá
tane motorizovanej. Hlavnou výhodou odporúčaného
cyklopruhu je zvýšenie vedomia o cyklistoch. Pri
prekračovaní prerušovaného pruhu musí vodič dávať
mimoriadny pozor na cyklistov, ktorý v tomto pruhu
jazdia. Obrázok 12 ukazuje všeobecný profil cesty s
odporúčaným pruhom.
Výhodou tohto riešenia je zvýšenie vedomia o cyklis
toch a istá ochrana a pohodlný povrch.

V ideálnom prípade by cyklopruh nemal byť kombino
vaný s parkovacím pruhom. Otváranie dvier áut je
vážnym ohrozením cyklistov. Ak musí byť cyklopruh
kombinovaný s parkovacím pruhom, odporúča sa pridať
0,5 – 0,7 m ako nárazníkovú zónu na zníženie rizika
nárazu do otváraných dverí (viď obrázok 5).

1.6.2

Odporúčaný cyklopruh

Odporúčané cyklopruhy by sa mali realizovať len vtedy,
keď je nedostatok miesta. To sa môže stať, ak sa robí
rekonštrukcia cesty a nie je dostatok miesta. Objem
premávky a počet osobných áut nesmie byť príliš vy
soký.
Obr 11:

Odporúčaný cyklopruh, Hamburg (Nemecko)

Zdroj:

Rudolph 2011
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Obr 14:
Zdroj:
Obr 12:
Zdroj:

1.6.3

Odporúčaný cyklopruh (1,50 m)
Vlastná kompilácia (podľa adfc NRW)

Cyklotrasa

Cyklotrasa je časť cesty výlučne vyhradená pre cyklis
tov. Pre cyklistov je povinná, ak sa použije modrá
značka (obrázok 13).
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V zastavaných oblastiach sa cyklotrasy odporúčajú tam,
kde je rýchlosť áut od 50 km/h vyššie. Takisto ich treba
zvážiť v prípade rýchlosti áut od 30 km/h, ak je hustota
premávky vyššia ako 4 000 vozidiel za hodinu. Fyzické
oddelenie pruhov pre vozidlá a cyklistov a skutočnosť,
že zaparkované autá medzi týmito dvoma pruhmi
obmedzujú výhľad vodičov na cyklistov, sú nevýhodami.
Preto treba každú križovatku považovať za rizikovú.
Odbáčanie doprava je pre cyklistov osobitne rizikové,
pretože ich vodiči sotva zbadajú.

Obr15:
Zdroj:
Obr 13:
Zdroj:

Cyklotrasa v zastavanej oblasti
Rudolph 2011

Autá nemôžu na cyklotrasu vojsť a ani tu parkovať. Ve
die pozdĺž cesty, ale je fyzicky oddelená od motorizo
vanej dopravy. Z tohto dôvodu je riziko konfliktov
medzi týmito dvoma skupinami premávky minimalizo
vané.20

20 CROW (2007)

Cyklotrasa v obytnej oblasti, Hamburg (Nemecko)
Müller 2011

Cyklotrasa (2,00 m)
Vlastná kompilácia (podľa to adfc NRW)

Mimo zastavaných oblastí sa cyklotrasy odporúčajú
pozdĺž ciest s maximálnou rýchlosťou 60 km/h a viac,
ak je hustota premávky vyššia ako 2 000 jednotiek osob
ných áut za deň.
Cyklotrasy fyzicky oddeľujú cyklistov od motorizovanej
dopravy a ponúkajú tak istú mieru bezpečia. Keďže
parkovacie miesta sú spravidla lokalizované medzi
cyklotrasu a cestu, cyklisti bývajú prehliadaní vodičmi,
ktorí odbáčajú doprava. Vodičom bránia vo výhľade za
parkované autá.
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Obr 16:
Zdroj:

Paralelná cyklotrasa, Kodaň (Dánsko)
Müller 2011

Obr 17:
Zdroj:

Paralelná cyklotrasa, Kodaň (Dánsko)
Müller 2011
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Obr 18:
Zdroj:

Paralelná cyklotrasa, oblasť križovatky, Lipsko
(Nemecko)
Rudolph 2011

Cyklotrasy majú inú nevýhodu. Sú zvýšené na úroveň
chodníka a na križovatkách musí cyklista prekonávať
istý výškový rozdiel. Prináša to isté nepohodlie pre
cyklistov a ak sa takéto situácie opakujú, môže to byť
nebezpečné.21

1.6.4

Cyklistická ulica

Cyklistická ulica je vysokokvalitné cyklistické spojenie,
ktoré využíva aj motorová doprava s nízkou frekven
ciou.

21

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2011f)

Obr 19:
Zdroj:

Obojsmerná cyklotrasa v priemyselnej oblasti,
Hamburg (Nemecko)
Müller 2011

Ide o cestu, na ktorej dominujú cyklisti fyzicky i vi
zuálne tak, že sa dáva najavo, že autá sú tu tolero
vané ako hostia. Cyklistické ulice predstavujú zmiešanú
dopravu bez osobitného právneho štatútu. Z právneho
hľadiska sem môžu autá vojsť, ale dizajn silne preferu
je cyklistov. Cyklistické ulice sa používajú v mestských
oblastiach s vysokou hustotou cyklistickej dopravy, kde
však treba, aby mali prístup aj autá, ktoré však mu
sia mať obmedzenú rýchlosť na 30 km/h. Cyklisti by tu
mali mať na križovatkách prednosť.

V zastavaných oblastiach by mali cyklistické ulice byť
zvažované na hlavných cyklistických trasách s viac než
2 000 cyklistami za deň a s obmedzenou rýchlosťou
dopravy na 30 km/h. Mimo zastavaných oblastí možno
zvážiť rýchlosť 60 km/h pri veľmi nízkej hustote do
pravy (menej než 500 vozidiel za deň).

1.6.5

Samostatné cyklistické chodníky

Obr 20:
Zdroj:

Cyklistické ulice, Zwolle (Holandsko)
Bosch 2011

Obr 23:
Zdroj:

Samostatný cyklistický chodník, Bazilej (Švajčiarsko)
Rudolph 2011

Obr 21:
Zdroj:

Cyklistické ulice, Zwolle (Holandsko)
Bosch 2011

Obr 24:

Samostatný cyklistický chodník fyzicky oddelený
od motorizovanej dopravy, Bolzano (Taliansko)
Rudolph 2011

Samostatné cyklistické chodníky ponúkajú zrejme naj
bezpečnejšiu alternatívu pre cyklistov, a to bez ohľadu na
to, či prebiehajú pozdĺž cesty, alebo sú úplne samostatné.
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Zdroj:

Samostatný cyklistický chodník možno považovať za
vhodný len pre cyklistov. Ďalšou výhodou je, že spája
priamo dve miesta tam, kde niet dostatok miesta pre
cestu, ale dopyt po takom riešení je veľký.
Napriek všetkým výhodám sú samostatné cyklistické
chodníky v zastavaných oblastiach zriedkavé z dôvodu
nedostatku miesta.

Obr 22:
Zdroj:

Cyklistická ulica (4,0 m (min. 2,0 m)
Vlastná kompilácia (podľa to adfc NRW)
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1.6.6

Výber typov cyklistickej trasy

Nasledujúca tabuľka 3 uvádza rôzne typy cyklistic
kej infraštruktúry. Ukazuje rôzne typy podľa počtu

Obr 25:
Zdroj:

Samostatná cyklotrasa, Hamburg (Nemecko)
Müller 2011

(one-way)
Šírka

(two-way)

minimálne

1,5 m

2,0 m

odporúčaný

2,0 m

3,0 m

dvojsmerná premávka nepo
volená!

2,5 m

3,0 m

4,0 m

4,0 m

minimálne

•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky

•
•
•
•
•

Projektové odporúčania

Hlavný rozsah aplikácie

Mimo zastavaných oblastí

Typ trasy

Samostatná cyklotrasa, Bolzano (Taliansko)
Rudolph 2011

Cyklotrasa

Silné stránky

V zastavaných
oblastiach

Obr 26:
Zdroj:

Cyklopruh

odporúčaný

Možnosti
zmiešanej dopravy

osobn ých áut za deň a plánovanej lokalizácie cykli
stickej infraštruktúry ako aj podľa objemu dopravy
cyklistov za deň.

nízke náklady
vyžaduje málo miesta
vyššia viditeľnosť
najlepšie riešenie na mest
ských uliciach
jednoduchá a rýchla implemen
tácia na jestvujúcich uliciach
chýba fyzické oddelenie
vedie k nelegálnemu par
kovaniu
vedie vodičov k tomu,
že nevenujú dostatočnú
pozornosť cyklistom
vodorovné značenie
symbol bicykla
bezpečnostná nárazníková zóna
rovný povrch

mestské oblasti
rýchlosť
50 km/h alebo menej
hustota dopravy
rýchlosť
60 km/h alebo menej
hustota dopravy

2 000 to 3 000 os. automobilov
za deň
základná miestna trasa

Tabuľka 3: Porovnanie typov cyklotrás
Zdroj:
Vlastná kompilácia na základe konzorcia PRESTO

Cyklistická ulica
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• fyzické oddelenie od hlavnej
vozovky

• najvyššia bezpečnosť
• vysoké pohodlie
• silná motivácia k bicyklova

• možná zmiešaná doprava

niu

•
•
•
•

nepružné križovanie
vysoké riziká na križovatkách • vysoká spotreba miesta
fragmentácia siete
• nie vždy vhodné riešenie
vysoká spotreba miesta

• zámková dlažba
• farebne odlíšený povrch
• stredová čiara (v prípade
dvojsmernej premávky)
cesty s adekvátnym priestorom

fyzické oddelenie motorizo
vanej dopravy

obytné oblasti alebo ulice s
nízkym objemom dopravy

do 30 km/h
do 3 000 os. automobilov
za deň

miestna trasa, hlavná trasa,
národná cyklotrasa

hlavná trasa, národná
cyklotrasa

1.6.7

Plánovanie križovatiek

Obrázok 27 obsahuje niektoré špecifické značenia na
uľahčenie bezpečného prejdenia križovatky na bicykli.

Križovatky sú dôležitým prvkom v cyklistickej infra
štruktúre a vyžadujú starostlivé plánovanie. Štatistiky
ukazujú, že križovatky sú častým miestom nehôd. Podľa
CROW sa viac ako polovica z týchto nehôd stane na
križovatkách v zastavaných oblastiach (58%)”22.
Na križovatkách prichádzajú do kontaktu rôzni užívatelia
ciest, ktorí jazdia rôznou rýchlosťou a majú špecifické
priestorové a bezpečnostné požiadavky.
Zásady plánovania
Aj na križovatkách možno uplatniť trojuholník – funkcia,
forma a využitie:
Funkcia: Striedanie; projekt musí podporovať funkciu
striedania - musí byť pochopiteľný všetkými užívateľmi
ciest

Obr 28:
Zdroj:

Predsunutá stop čiara
Vlastná kompilácia, na základe ERA 2010

Obr 29:
Zdroj:

Predsunutá stop čiara (stop čiara pred vozidlami)
Vlastná kompilácia, na základe ERA 2010

Forma: závisí od hierarchie ciest a objemov dopravy;
hierarchia ciest musí byť zreteľná.
Využitie: rýchlosť by mala zodpovedať minimálnej
rýchlosti každého účastníka.
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Obrázok 28 ukazuje predsunutú stop čiaru na križovatke
so svetelnou signalizáciou na konci cyklopruhu. Cyklista
zastavuje pred stojacimi vozidlami. Obrázok 29 ukazu
je oblasť na zastavenie pre cyklistov, ktorá poskytuje
cyklistom ešte viac priestoru.
Obr 27:
Zdroj:

22

Náčrt križovatky s rôznymi cyklistickými
opatreniami
Vlastná kompilácia, na základe ERA 2010

CROW (2007)

Kapitola II: Cyklistická infraštruktúra
Obrázok 31 ukazuje podobné riešenia, keď sú cyklotra
sy paralelné s cestou. Priechod pre cyklistov by mal
byť vyfarbený signálnymi farbami. Križovatky sú
najnebezpečnejšími miestami pre cyklistov, pretože
sa tu stretajú dva druhy dopravy. Okrem toho sú tu
ešte aj chodci, autobusy, nákladné autá, či dokonca
električky. Dopravná situácia na križovatkách môže
byť zložitá, najmä ak sa ku križovatke blížia dopravné
prostriedky veľkou rýchlosťou. Plánovači musia preto
vytvoriť zrozumiteľný systém zatáčania jednotlivých
druhov dopravy.

Obr 30:
Zdroj:

Predsunutá stop čiara
Vlastná kompilácia, na základe ERA 2010

Ak je objem cyklistov prechádzajúcich križovatkou zo
západu na východ vysoký a je aj vysoký počet cyklis
tov, ktorí zabáčajú doľava, možno na ceste vyznačiť
vyčkávací box (viď obrázok 30). Toto riešenie má výho
du, že nasledujúci cyklisti nemusia čakať, kým cyklisti
odbočujúci vľavo dokážu odbočiť .

1.6.8

Plánovanie križovaní

Križovania sú implementovanými dizajnovými prvkami
(viď obrázok 32 s chodcami) alebo značením na chod
níku (viď obrázok 33 s cyklistami a chodcami), ktoré
uľahčujú chodcom a cyklistom prejsť cez cestu.
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Obr 31:
Zdroj:

Podrobná mapa križovatky s paralelnými cyklotrasami
Vlastná kompilácia

Obr 32:
Zdroj:

Chodci križujúci cyklotrasu, Kodaň (Dánsko)
Müller 2011

Cyklotrasy by mohli mať prednosť na križovaní ciest s
priemernou rýchlosťou áut nižšou ako 50 km/h a s celk
ovým objemom dopravy nepresahujúcim 4 000 vozidiel
za deň.
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V prípade prechodov so svetelnou signalizáciou možno
použiť pruh pre cyklistov paralelný s prechodom pre
chodcov. Šírka pruhu pre cyklistov by mala byť v ideál
nom prípade 3,0 – 3,5 m, aby sa protiidúci cyklisti mohli
bezpečne vyhnúť.
Alternatívne možno použiť kombinovaný prechod, ktorý
je zvyčajne široký 4 metre (namiesto 2,8 m širokého
prechodu pre chodcov). Vedľa zeleného panáčika sa pri
signáli „voľno“ na semafore spravidla zobrazí zelený bi
cykel. Ak je to možné, prechody by mali byť vedené
kolmo na cestu.23

Obr 33:
Zdroj:

1.6.9

Cyklotrasa križujúca cestu, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Plánovanie vedľajších ciest

Kombinovaná doprava bicyklov a áut na ceste je v zasta
vaných oblastiach veľmi častá. Pokiaľ ide o náklady,
bezpečnosť a funkčnosť, je to najlepšia alternatíva, ak
je rýchlosť áut a bicyklov na rovnakej úrovni a ak počet
osobných vozidiel je nižší ako 5 000 za deň.
Oblasti bez intenzívnej dopravy, ako sú zóny s obmedze
nou rýchlosťou, sú pre kombinovanú dopravu ideálne.
Bicykle sú tu takmer tak rýchle ako autá, takže konflik
tom sa dá vyhnúť. Pri vyššej rýchlosti (30 – 50 km/h) sa
vodiči snažia cyklistov predísť, čo vytvára nebezpečné
situácie.24

Ďalšia literatúra:
Ako správne zvoliť profil cesty pre kombinovanú
dopravu bicyklov a áut: CROW (2007): Design
Manual for Bicycle Traffic.

23 Odsek prevzatý od SEStran South East of Scotland Transport
Partnership (2008)

24 Meschik Planungshandbuch Radverkehr (2008)
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1.6.10 Plánovanie jednosmerných ciest
Jazda bicyklov v protismere v jednosmerných ulici
ach umožňuje cyklistom využívať skratky, ktoré nie sú
dostupné motorizovanej doprave. Tak sa môžu vyhnúť
cestám s hustou premávkou. Dovoliť cyklistom jazdu
v protismere je veľmi účinný spôsob, ako zvýšiť pria
močiarosť cyklotrás. Toto opatrenie sa široko využíva
a v Belgicku sa stalo štandardným riešením s výnimkou
ulíc najstarších mestských častí, kde je profil cesty na
takéto riešenie príliš úzky.25
Na prvý pohľad vyzerá jazda bicyklom v protismere ris
kantná. Skúsenosti z viacerých miest však poukazujú na
rad bezpečnostných výhod. Nikde jazda bicyklom v pro
tismere nevykázala zvýšenie nehodovosti, práve naopak.
V mnohých mestách po implementovaní jazdy bicyklov
v protismere polícia začala s prísnymi bezpečnostnými
kritériami, väčšinou ich však časom zvoľnila.
Jazda na bicykli v protismere sa ukazuje byť osobitne
bezpečnou v častiach ciest, dokonca bezpečnejšia ako
jazda v smere jazdy automobilov. Cyklista a motorista
sa navzájom vidia a môžu vzájomne prispôsobiť svoje
správanie a spomaliť. Pri jazde v smere jazdy ostat
ných vozidiel má výhodu vizuálneho kontaktu len vodič
auta. Vo všeobecnosti najviac nehôd cyklistov vzniká pri
predchádzaní cyklistov autami.

Rámec zdieľaného priestoru vo svojej najradikálnejšej
forme nebude asi vo veľkých, moderných mestách apli
kovaný, len asi v obmedzenej miere. Zásady zdieľaného
priestoru však prispievajú k odstraňovaniu segregácie
cyklistickej dopravy a k ich začleňovaniu do ostatnej
dopravy.
Aplikovanie konceptu zdieľaného priestoru okamžite
vylučuje myšlienku, že cyklisti majú akési výlučné právo
na časť verejného priestoru – na cyklopruhy. Treba preto
hľadať iné alternatívy. Ak má byť priestor zdieľaný, vy
vstáva otázka s kým. Odpoveď býva zvyčajne – s chod
cami. Nie je ťažké si predstaviť, že takýto priestor
sa stane zdrojom konfliktov a v skutočnosti povedie
k obmedzeniu využívania bicyklov.
Pred projektantmi preto vyvstáva okamžitá úloha
vytvoriť prostredie a kultúru, kde cyklisti a vodiči
dokážu zdieľať spoločný priestor – cestu. To vyžaduje
zmenu kultúry aj v stavebných postupoch, pričom niek
toré potreby sú zjavné:

• Vzdelávanie cyklistov aj vodičov je nevyhnutné a
vyžaduje oveľa viac financií a pozornosti ako do
teraz.

• Pravidlá jazdenia musia platiť pre všetkých rovna
ko. Bicykel musí mať štatút vozidla so všetkými
právami a povinnosťami.

• Menej je viac: dobrá všeobecná infraštruktúra pre

No i tak pri náraste objemu dopravy narastá aj počet
stretov, čo môže viesť k zvyšovaniu napätia na ceste.

bicyklovanie je uprednostňovaná pred špeciálnymi
cyklistickými objektmi.26

1.6.11 Zdieľaný priestor
Koncept zdieľaného priestoru sa primárne týka cyklis
tickej dopravy. Očividne však protirečí koncep
cii segregovanej cyklistickej dopravy – že mestský
priestor možno rozdeliť tak, aby cyklisti a autá
nemuseli dávať na seba vzájomne pozor. Niektoré
rozdiely medzi segregovanou dopravou a zdieľanou sú
uvedené v tabuľke 4.

25

Paragraphs taken from PRESTO consortium (2010a)

26

Paragraph taken from VeloCity (2009)
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• Cyklisti nie sú cieľom zákazov v doprave. Cieľom

1.6.12 Bicyklovanie v peších zónach

peších zón je eliminovať negatívne vplyvy mo
torizovanej dopravy.

Cyklisti a chodci zdieľajú spoločný priestor pomerne
často. Rozdiel v ich rýchlosti nie je veľký a cyklisti môžu
svoje správanie prispôsobiť okolnostiam. Bicyklovanie
by malo byť v zónach bez áut povolené. Isté nenásilné
oddelenie cyklistov od chodcov by však malo byť zreal
izované.
Keď je však hustota chodcov príliš vysoká, zdieľanie
priestoru sa môže stať neefektívnym pre cyklistov i
chodcov. Zdieľanie sa odporúča pri hustote nižšej ako
200 chodcov za hodinu na meter dostupnej šírky chod
níka. Prístup cyklistov do peších zón vyžaduje len do
pravné značenie umožňujúce vjazd cyklistov do pešej
zóny. V prípade vyšších hustôt chodcov sa odporúča ne
jaká forma vizuálneho alebo úrovňového oddelenia.
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Väčšina miest má dnes jednu alebo viac peších zón
rôzneho rozsahu. Najčastejšie sa nachádzajú v rámci
obchodných ulíc v historických centrách miest alebo
v sekundárnych centrách. Motorizovaná doprava je tu
vylúčená. Hlavným cieľom je vytvorenie príjemného
prostredia a zvýraznenie historických a estetických
hodnôt danej časti. Väčšinou ide o oblasti definované
výlučne ako pešie s presne definovanými časmi, kedy
tam smú vojsť motorové vozidlá za účelom dodávky
tovarov do obchodov. Všeobecne sa odporúča umožniť
cyklistom neobmedzený vjazd do peších zón a to z via
cerých dôvodov.

Segregácia cyklistov
Zahltenie signalizačnými prvkami
Osobitný súbor pravidiel a nariadení
Pravidlá treba rešpektovať
Bariéry medzi užívateľmi
Minimum interakcie a pozornosti medzi užívateľmi
“Subjektívna bezpečnosť” na úkor reálnej bezpečnosti
Snaha eliminovať alebo znížiť obavy a neistoty
Infraštruktúra obmedzuje alebo diktuje správanie užívateľov
Odníma zodpovednosť z užívateľov
Bezpečnosť vyplýva z infraštruktúry
Očakáva sa, že poslúži užívateľom bez poznatkov alebo
zručností
Nepodporuje dopravnú kultúru a zdvorilosť
Nedôveruje úsudku užívateľov

• Pre

cyklistov je jazda cez pešiu zónu často
bezpečnou a atraktívnou skratkou. Pešie zóny
ponúkajú cyklistom bezpečný, priamy a pohodlný
prístup k cieľovým destináciám.

Pri zdieľaní priestoru s chodcami sú to cyklisti, ktorí sú
rýchlejší a predstavujú pre chodcov potenciálnu hrozbu.
Chodci a cyklisti však spoločný priestor zdieľajú sprav
idla bez väčších problémov a obavy sú nepodložené
a nadsadené.
Z právneho hľadiska možno na tieto územia umožniť
vjazd cyklistom jednoduchým umiestnením značky,
ktorá im udeľuje výnimku zo zákazu vjazdu tak, ako
rezidentom alebo vozidlám privážajúcim tovar. Okrem
dopravného značenia sa odporúčajú aj primerané di
zajnové riešenia a to s ohľadom na množstvo chodcov.
Pri nízkej hustote chodcov je vcelku možné zdieľanie
priestoru bez obmedzenia. Pri vyššej hustote sa odpo
rúča určitá forma segregácie.
Nejde však o právnu segregáciu, cyklisti môžu využívať
celú šírku oblasti. Cieľ je viac-menej psychologický.
Rozoznateľná cyklotrasa vedúca stredom nabáda chod
cov aj cyklistov, aby ostali v priestore, ktorý je im vy
hradený.27

Zdieľaný priestor
Minimalizácia signalizácie
Minimum pravidiel a nariadení
Pravidlá treba rešpektovať
Žiadne bariéry medzi užívateľmi
Zabezpečená trvalá interakcie a pozornosť medzi užívateľmi
Skutočná bezpečnosť na úkor „subjektívnej bezpečnosti”
Neistota ako spôsob zvýšiť ostražitosť a bezpečnosť užívateľov
Maximálna flexibilita pre užívateľov
Kladie bremeno zodpovednosti na užívateľov
Bezpečnosť je na zodpovednosti užívateľov
Očakáva sa, že užívatelia budú mať potrebné znalosti a
zručnosti
Vyžaduje a podporuje dopravnú kultúru a zdvorilosť
Vníma užívateľov ako dospelých

Tabuľka 4: Porovnanie medzi segregáciou cyklistov a zdieľaním priestoru
Zdroj:
VeloCity 2009

27

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2011g)
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1.7

Utlmenie dopravy s cieľom
zlepšenia podmienok na
bicyklovanie

Hlavnými cieľmi utlmenia dopravy sú zvýšenie bez
pečnosti na cestách a zlepšenie miestneho životného
prostredia. Úspešné opatrenia sa zameriavajú na zní
ženie rýchlosti motorových vozidiel a presmerovanie
tranzitnej dopravy. To priamo znižuje znečistenie
ovzdušia a úroveň hluku. Znižuje sa aj pravdepodobnosť
výskytu vážnych zranení pri nehodách.
Dopravné štúdie ukazujú, že aj samotní obyvatelia
prispievajú k vnímaným problémom s rýchlosťou v
obytných štvrtiach. Preto je utlmenie dopravy efektív
ne, keď sa uplatnia technické úpravy, vzdelávanie a
presadzovanie. Samotné technické úpravy uspokojivé
výsledky neprinesú28.

1.7.1

Legislatíva a jej presadzovanie

Tieto opatrenia predstavujú obmedzenia v pohybe a pri
parkovaní. Ulice možno zmeniť na slepé s možnosťou
pokračovania pre chodcov a cyklistov.
Ide o najjednoduchší spôsob zníženia rýchlosti auto
mobilovej dopravy, avšak spolieha sa na rešpektovanie
pravidiel. Jednou možnosťou je pravidelné vynucovanie
rešpektovania týchto pravidiel zo strany polície a auto
matická kontrola (napríklad použitím retardérov).
Takýto prístup sa však nedá aplikovať všade.
Presadzovanie dopravných pravidiel je správnym opa
trením na podporu cyklistiky, keďže porušenia pravidiel
v oblasti povolenej rýchlosti a parkovania, napríklad na
cyklotrasách, má na cyklistiku negatívny vplyv.

Nižšie uvedené opatrenia často kombinujú opatrenia
spojené s technickými úpravami, vzdelávaním a presad
zovaním. Cieľom je, aby sa motoristi cítili na ceste ako
hostia a aby si boli vedomí prítomnosti iných účastníkov
premávky, ktorí majú rovnaké práva.29
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Obr 34:
Zdroj:

30km/h Zone
www.wikipedia.de 2012

Obr 35:

Značka slepej ulice, ktorá je prístupná pre
cyklistov a chodcov
www.wikipedia.de 2012

Zdroj:

28
29

Hass-Klau et al., 1992
Slinn (2005)

1.7.2

Značenie a úprava vjazdu

1.7.3

Údržba povrchu

Dopravné značky sú dôležité z hľadiska regulácie do
pravy, používajú sa aj na zdôraznenie obmedzenia
rýchlosti pri vjazde do miest alebo zón s obmedzenou
rýchlosťou.

Použitie dlažby namiesto asfaltu je efektívnym spôsobom
ako znížiť rýchlosť jazdy automobilov. Využíva sa najmä
v obytných zónach. Zmena povrchu upozorňuje vodičov,
že nie sú na ceste sami.

Využívajú sa napríklad radary, ktoré informujú
vodičov o ich skutočnej rýchlosti. Informácie sa môžu
zaznamenávať a zhromažďovať, vrátane počtu áut,
minimálnej, maximálnej a priemernej rýchlosti ako aj
počtu porušení obmedzenia rýchlosti.

Dlažba však znižuje aj komfort cyklistov, takže toto
opatrenie nemusí byť najvhodnejším riešením na cykli
sticky frekventovaných miestach. Riešením by mohlo
byť vybudovať cyklopruh z asfaltu a ostatnú časť cesty
z dlažby. Touto otázkou sa ďalej zaoberá časť II kapitoly
1.8.

Tieto opatrenia nemajú na cyklistov žiadne negatívne
vplyvy. Pozitívny vplyv vyplýva z obmedzenia rýchlosti a
zmiernenia intenzity premávky – čím nižšia je rýchlosť
motorizovanej dopravy, tým bezpečnejšie sa cyklisti cí
tia. Zozbierané údaje však môžu viesť k prísnejšiemu
presadzovaniu rýchlostných obmedzení, čo bude mať
pozitívny vplyv na bezpečnosť cyklistov. Samotné
značenie k utlmeniu dopravy nepovedie, potrebné sú
ďalšie opatrenia.
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Obr 36:
Zdroj:

Obr 37:
Zdroj:

Obr 38:
Zdroj:

Dláždená cesta v obytnej oblasti
Maaß 2012

Obr 38:
Zdroj:

Dlažba v centre mesta
Ziel 2012

Radarová kontrola rýchlosti
Fricke 2012

Vchádzanie do zóny s rýchlostným obmedzením
na 30 km/h
Fricke 2012
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1.7.4

Vertikálne nerovnosti

Vertikálne nerovnosti sú najčastejším opatrením
na zníženie dopravy. Veľmi často sa používajú tzv.
spomaľovače. Majú rôzny dizajn, veľkosť, sú z rôzneho
materiálu, ich efekt je však rovnaký. Zníženie rýchlosti
sa dosahuje tým, že vodič musí pre prechode takouto
prekážkou znížiť rýchlosť vozidla.
Kritici však zdôrazňujú negatívny efekt, ktorý majú
vertikálne nerovnosti na vozidlá záchranných služieb.
Tieto vozidlá musia spomaliť a prekonávanie nerovností
narúša prácu záchranárov. Preto sa nepoužívajú na
hlavných cestách. V niektorých krajinách majú vozidlá
záchranných služieb širší rozchod náprav, aby tak mohli
prekonať užšie prekážky, zatiaľ čo užšie vozidlá musia
spomaliť.

1.7.5

Horizontálne nerovnosti

Ďalším spôsobom, ako spomaliť dopravu, je inštalácia
horizontálnych nerovností, ako sú napríklad šikany
alebo podobné objekty. Efektívne opatrenie spočíva aj
projektovanie založené na dávaní prednosti, keď voz
idlá vchádzajúce do istého pruhu musia dať prednosť.
Ďalším opatrením je zakrivenie trasy, takže vozidlá
môžu ísť priamo len istú vzdialenosť.

Obr 42:
Zdroj:

Horizontálne nerovnosti nútiace autá spomaliť
Fricke 2012
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Obr 40:
Zdroj:

Obr 41:
Zdroj:

Spomaľovač v Odense
Gostic 2012

Spomaľovač v Odense
Gostic 2012

Obr 43:

Ulice naprojektované so zakriveniami

Zdroj:

Maaß 2012

1.7.6

Zóny s 30 km rýchlosťou a obytné zóny

Tam, kde jeden priestor zdieľajú viacerí účastníci, tre
ba vyvinúť osobitné úsilie na dosiahnutie všeobecnej
bezpečnosti. Preto je rýchlosť obmedzená v celej
oblasti na 30 km/h alebo dokonca nižšiu (209 km/h
alebo rýchlosť chôdze). Hlavným prínosom je zlepšené
prostredie na uliciach a spoločenské vnímanie.
Samotné značenie neprinesie zníženie rýchlosti. Pre
to na vstupoch sa niekedy inštalujú rôzne zariadenia
na obmedzenie rýchlosti. V centre mesta sa často
odstraňujú stredové čiary a ulice sú užšie než zvyčajne.
Aj dávanie prednosti sprava spomaľuje dopravu, pretože
vodiči musia na križovatkách spomaliť.
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Ďalším krokom je zavedenie konceptu tzv. živých ulíc.
V týchto miestach musia dávať vodiči prednosť ostat
ným užívateľom ciest, ako sú cyklisti, chodci, hrajúce
sa deti a podobne. Obmedzenie rýchlosti je zvyčajne na
úrovni rýchlosti chodcov. Dizajn ulíc by mal zredukovať
rýchlosť a dominanciu motorizovanej dopravy. Takéto
„živé ulice“ sú bežné v mnohých krajinách, napríklad v
Holandsku („woonerf“), Nemecku (“Verkehrsberuhigter
Bereich”), Británii (“home zone”), USA (“complete
street”). Aj na zdieľaný priestor (viď časť II, kapitola
1.6.11) sa možno dívať ako na osobitný druh živej ulice.
Využitie konceptu živých ulíc a podobných opatrení je
veľmi jednoduché, ak sa berie do úvahy pri koncipovaní
novej oblasti. Náklady sa však prudko zvyšujú v prípade
aplikovania v jestvujúcej oblasti, keď priestor treba
preprojektovať.
Pre cyklistov ponúkajú živé ulice dobré podmien
ky, keďže objem dopravy a rýchlosť vozidiel sú tu
vo všeobecnosti nízke. Tieto oblasti sú zvyčajne
atraktívnejšie, keďže poskytujú viac bezpečnosti a me
nej hluku a znečistenia.

Obr 44:
Zdroj:

Označenie živej ulice vo Švédsku
www.wikipedia.de 2012

Obr 45:
Zdroj:

Dizajn živej ulice v Nemecku
Fricke 2012

1.7.7

Regulovanie nákladnej dopravy

Regulovaním nákladnej dopravy možno dosiahnuť zákaz
tranzitu nákladných vozidiel, ktoré sú nútené využiť
jednu trasu cez danú oblasť. Zvyšok oblasti je tak od
nákladnej dopravy uchránený.
Ďalšie opatrenia nútia nákladné vozidlá, aby využili
určené cesty v maximálnej dĺžke. V Londýne musia
prevádzkovatelia dopravy získať povolenie s určenou
trasou na vjazd nákladných vozidiel nad 18 t do mesta.
Dopravné zákony musia definovať podmienky (nap
ríklad hmotnosť vozidiel), ak dané vozidlá spadajú pod
uvedené nariadenia. Nie všetky národné nariadenia v
oblasti dopravy alebo územného plánovania ponúkajú
možnosť implementovať takéto kontrolné opatrenia.
Avšak zníženie počtu nákladných vozidiel zlepšuje pod
mienky pre cyklistov a vo všeobecnosti aj kvalitu života.
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Ďalšie informácie:
Shared Space: Department of Transport (2011)
Local Transport Note 1/11 on Shared Space
URL http://www.dft.gov.uk/publications/ltn-0111/

Obr 46:
Zdroj:

1.7.8

Obchádzka pre nákladné vozidlá
www.wikipedia.de 2012

Pešie zóny

Pešie zóny a ďalšie oblasti bez motorovej dopravy sú
vhodnými opatreniami na zvýšenie kvality bývania.
Zakladajú sa najmä v centrách miest, kde sa nachádza
množstvo obchodov. Motorová doprava je vedená na
platené parkoviská na okrajoch peších zón. V niek
torých prípadoch je cyklistická doprava zakázaná alebo
obmedzená na čas so zníženou premávkou chodcov,
to znamená po zatvorení obchodov. Či je alebo nie je
cyklistická doprava zakázaná, závisí od miestnych pod
mienok (viď časť II, kapitola 1.16.12). Pre cyklistov je
však pochopiteľne najlepšie, ak zakázaná nie je.

Obr 47:
Zdroj:

Pešia zóna v Odense
Petrova 2012
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1.8

Voľba vhodného typu infraštruktúry

Ako ukazujú predchádzajúce časti, sú k dispozícii rôzne
typy cyklotrás ako aj možnosti ich výstavby. Otázkou je:

• Ako zvoliť adekvátnu formu?
• Ktoré kritériá použiť pri rozhodovaní,

či zvolená

forma vyhovuje požiadavkám?
Nasledujúce kritériá môžu pomôcť pri odhadovaní
použitia jednotlivých foriem závislých od okolností.
Kritérium objemu dopravy
Objem dopravy (osobné vozidlá za hodinu) na ceste, kde
sa plánuje cyklotrasa, ako aj projektovaná rýchlosť30
týchto vozidiel, sú dôležitými kritériami pri výbere
vhodnej formy. Obrázok 48 a obrázok 49 ukazujú, ktorú
formu zvoliť v závislosti od projektovanej rýchlosti a
objemu dopravy.

Kritérium objemu dopravy ťažkými nákladnými vozidlami
Toto kritérium berie do úvahy riziká pre cyklistov vy
plývajúce zo zvýšeného pohybu ťažkých nákladných
vozidiel, a to najmä pri predchádzaní a odbáčaní.
Odporúča sa zvoliť oddelené cyklotrasy, ak je podiel
tejto dopravy vysoký.
Kritérium dostupnosti priestoru
Toto kritérium berie do úvahy otázku, či danú formu
možno bezpečne použiť. Je dôležité skontrolovať
priechodnosť a prítomnosť prekážok, ktoré možno
odstrániť. Treba posúdiť a porovnať potrebný priestor
a jeho dostupnosť.
Ak plánovací orgán dospeje k záveru, že zvolenú formu
nemožno bezpečne aplikovať, treba zvoliť inú formu a
tú opätovne posúdiť.
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Obr 48:
Zdroj:

Voľba typu infraštruktúry v závislosti na množstve a rýchlosti dopravy na komunikáciach s dvoma jazdnými pruhmi
ERA 2010

Obrázok 48: Voľba typu
infraštruktúry v závislos na
množstve a rýchlos dopravy na
komunikáciach s dvoma
jazdnými pruhmi
Obr. 49:
Zdroj:

Voľba typu infraštruktúry v závislosti na množstve a rýchlosti dopravy na komunikáciach so štyrmi jazdnými pruhmi
ERA 2010

30 V85: Opisuje rýchlosť vozidiel (V=rýchlosť), ktorá nie je
prekročená 85% všetkých vodičov za dažďa

Obrázok 49: Voľba typu infraštruktúry
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Kritérium parkovania
Toto kritérium zvažuje riziko nehody spôsobené parku
júcimi vozidlami. Ide o parkovanie a vyparkovanie voz
idla a náhle otváranie dverí áut s následným nárazom
cyklistu. Riziko sa zvyšuje s rastúcou mierou krátko
dobého parkovania. V prípade vysokej miery parkovania
sa odporúča zvoliť samostatnú cyklistickú trasu.
Kritérium križovatiek a prístupu k nehnuteľnostiam
Toto kritérium berie do úvahy otáčajúce sa vozidlá,
ktoré križujú cyklistickú infraštruktúru. Možno ho
vyjadriť počtom križovaní a prístupov k nehnuteľnostiam
na kilometer pozdĺž daného úseku cesty. Prístupy k
nehnuteľnostiam sa zvažujú, len ak je počet zabáčajúcich
áut kritický.

Väčšina cyklistických záujmových skupín (napríklad
nemecká ADFC) požaduje, aby boli cyklotrasy pokryté
asfaltom. Asfalt ponúka najpohodlnejšiu jazdu na bi
cykli a aj značenie je na tomto type povrchu jedno
duché. Betón má takmer rovnaké vlastnosti ako as
falt, avšak betón obsahuje spoje na každých niekoľko
metrov, čo komfort do istej miery znižuje.
Použitie betónových dlaždíc treba starostlivo zvážiť.
Dlaždice sa zdajú byť atraktívne, najmä tie bez fázy
(bez zbrúseného okraja; viď obrázok 51 a obrázok 52).
Farebné dlaždice (napríklad žlté, červené alebo zelené)
možno využiť za účelom zvýšenia pozornosti.

Čím vyšší je počet križovaní a počet otáčajúcich sa áut,
tým viac sa odporúča budovať samostatnú cyklotrasu.
Kritérium svahovitosti
Tu sa berie do úvahy vyššia rýchlosť bicykla idúceho
dole kopcom a potreba širšej trasy v stúpaní do svahu
vzhľadom na nižšiu stabilitu bicykla. Odporúča sa zvoliť
samostatnú trasu, ak je stúpanie do svahu príliš strmé.
Ak je stúpanie alebo klesanie dlhé, mal by sa aplikovať
cyklopruh. Vysoké rýchlosti nie sú kompatibilné s chod
cami a vyžadujú vyššiu mieru viditeľnosti. Preto sa v
takom prípade uprednostňujú cyklopruhy.31
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Obr. 50:
Zdroj:

Asfaltový povrch, Bolzano (Taliansko)
Rudolph 2011

Obr. 51:

Červené betónové dlaždice bez zbrúseného
okraja, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Výstavba

Nasledujúca kapitola sa zaoberá stavebnými aspektmi
cyklistickej infraštruktúry.

1.9.1

Povrch – typ povrchu

Povrch cyklistickej infraštruktúry je ďalšou dôležitou
otázkou. Z dôvodu absencie pruženia je hladký pov
rch s minimom prekážok a hrboľov začiatkom dobrej
infraštruktúry. Každý hrboľ na trase sa cez kolesá a rám
prenáša na chrbticu s nepriaznivým dopadom na zdravie
cyklistu. Bežný mestský bicykel nemá pruženie. Mnoho
moderných bicyklov má pruženie, minimálne na pred
nom kolese, toto pruženie má však v porovnaní s autami
obmedzenú účinnosť a cyklisti sú vystavení početným
otrasom. Projektanti by sa mali vyhýbať preto nerovnos
tiam na povrchu cyklistickej infraštruktúry.

31

ERA (2010)

Zdroj:

Dlaždice však majú tú nevýhodu, že po čase sa stane ich
povrch nerovným z dôvodu topiaceho sa ľadu, koreňov
alebo klesajúcej pôdy (viď obrázok 54).
V minulosti sa hojne používali malé dlaždice s brúseným
okrajom (viď obrázok 52). Jazda po nich je však v
súčasnosti menej pohodlná ako na veľkých dlaždiciach
bez zbrúseného okraja alebo na asfalte. Odporúča sa
preto vyhýbať sa malým dlaždiciam.
Mačacím hlavám alebo dlažobným kameňom sa treba
vo všeobecnosti vyhýbať, pretože ich povrch je veľmi
nerovný a medzery medzi nimi sú príliš široké (obrá
zok 53). Za dažďa sa navyše stávajú šmykľavými a pre
cyklistov predstavujú nebezpečenstvo.

Obr. 53:
Zdroj:

Mačacie hlavy, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Obr. 54:
Zdroj:

Nekvalitne položená dlažba, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011
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Obr. 52:
Zdroj:

Červené betónové dlaždice so zbrúseným
okrajom, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

1.9.2
Infobox: betónové dlaždice
klady
• Dajú sa jednoducho odstrániť a opätovne
nainštalovať
• Sú k dispozícii rôzne farby
• Estetickosť
• Jednoducho sa prispôsobia nerovnostiam
• Možno ich opraviť aj po častiach pri nízkych
nákladoch
zápory

• Problém so značením (spoje)
• Nekvalitná inštalácia = nerovný povrch (viď
•
•
•

obrázok 54)
Nepohodlie pre cyklistov (spoje)
V spojoch sa môžu zakoreniť rastliny (nepohodlie)
Korene rastlín môžu spôsobiť nerovnosť

Povrch – farba a cestné značenie

Cyklista na bicykli je bez ochrany. V prípade nehody je
vystavený riziku a môže ľahko dôjsť k jeho zraneniu.
Preto musí cyklistu chrániť samotná infraštruktúra. Efek
tívnym opatrením je použitie povrchu rôznych farieb.
Farebné povrchy nemajú žiadne právne dôsledky. Nie
je preto povinnosťou použiť ich. Zvýrazňujú cyklotrasu
alebo cyklopruh a pomáhajú motoristom, aby si uvedo
mili, že ide o trasu výlučne alebo prednostne pre využitie
cyklistami. Takisto pomáhajú cyklistom orientovať sa v
priestore a sledovať svoj smer.
Implementácia farebných povrchov je relatívne drahá. Ak
sa využívajú príliš hojne, môžu stratiť svoj zvýrazňujúci
efekt. Treba ich preto používať s mierou. Namiesto
použitia farebného povrchu po celej trase treba zvážiť
použitie len na špecifických miestach.
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Výber vhodnej farby je otázkou pre príslušný cestný orgán,
odporúča sa však, aby sa v rámci jurisdikcie jedného
cestného orgánu používala tá istá farba. Najčastejšie sa
používajú odtiene zelenej a červenej. Trvanlivosť take
jto farby môže byť v závislosti od použitého materiálu
v porovnaní s cestným značením nízka. Treba to zvážiť
pri otázke, či je farebný povrch nevyhnutný, pretože
farebnosť povrchu zvyšuje náklady na budovanie a
údržbu cyklistickej infraštruktúry.32
Pozornosť cyklistom treba venovať najmä na miestach,
kde sa cyklotrasa križuje s motorizovanou premávkou.
V Európe sa na zvýraznenie takýchto miest používajú
rôzne farby – červená, zelená, modrá, žltá. Cieľom
farebného povrchu je zvýšiť pozornosť motoristov.
Obrázok 55 ukazuje modrý povrch križujúci vozovku
v Kodani. Obrázok 56 ukazuje na červeno upravené
križovanie v Hamburgu, kde je objem motorizovanej
dopravy vysoký.

Obr. 56:
Zdroj:

Červený povrch cyklotrasy na mieste križovania
cesty, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

95

Obr. 55:
Zdroj:

32

Modrý povrch cyklotrasy križujúcej cestu, Kodaň
(Dánsko)
Müller 2011

Odsek prevzatý z ministerstva dopravy (2008)

Prípadová štúdia: London’s Barclays - cyklistické superdiaľnice (Británia)
Ide celkovo o 12 cyklotrás vedúcich z okrajov Londý
na do centra. Pomenované sú podľa kódov (písmeno
a číslica), aby boli lepšie zrozumiteľné. Budujú sa
v rámci partnerstva medzi súkromným a verejným
sektorom (PPP) medzi mestom Londýnom a Barclays
Bank PLC.
Poskytujú bezpečnejšie, rýchlejšie a priamejšie spo
jenie s centrom mesta.
Prvé štyri trasy boli dané do prevádzky v roku 2010.
Zostávajúcich osem bude sprevádzkovaných do roku
2015.
Projektové zásady:
Priame a neprerušované
Nové trasy sú jasne označené a ľahko sa sledujú. Sú
na nich nové značenia ako aj informácie o jazdných
časoch a prepojeniach na iné cyklotrasy.
Pohodlné
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Kvalitný povrch a minimalizácia prekážok. Londýn
zaviedol aj okolo 2000 nových parkovacích miest
pozdĺž nových trás.

Obr. 57: Obrázky z londýnskych cyklistických diaľnic
Zdroj: tfl.gov.uk and bbcimg.co.uk 2011

Ďalšie informácie:
Transport of London
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11901.aspx.

Bezpečnejšie
Trasy sú široké najmenej 1,5 m. Na svetelných
križovatkách sú vytvorené predsunuté boxy pre
cyklistov Na križovatkách boli zvýraznené predsu
nuté stop čiary, ktoré poskytujú cyklistom priestor
pred čakajúcou motorizovanou dopravou. Špeciálne
cyklistické zrkadlá („Trixi“) boli nainštalované na
križovatkách, aby vodiči veľkých vozidiel lepšie vi
deli na cyklistov pri odbočovaní doľava.
Vplyvy
Prvé hodnotenie (rok po implementácii) ukazuje, že
počet cyklistov na diaľnici 7 vzrástol o významných 46%
a na diaľnici 3 dokonca o 83%. Na niektorých menších
segmentoch bol zaznamenaný nárast až o 200%.
8 až 14% cyklistov uvádza, že po zavedení „diaľnic“
presedlalo na bicykel z iného dopravného prostriedku.
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1.9.3

Obrubníky

Použitie obrubníkov je dôležitým prvkom v cyklistickej
infraštruktúre. Obrubníky sa používajú na oddelenie
povrchu cesty od cyklistickej trasy alebo chodníka. Na
obrubníky sa v zásade používajú dva materiály – betón
a granit. Zatiaľ čo granit je trvácnejší a vydrží dlhšie,
betón je lacnejší a možno z neho vytvarovať rôzne tvary.
Na križovaniach musí byť obrubník znížený na úroveň
cestného povrchu (viď obrázok 58). V minulosti sa
zníženie realizovalo tak, aby bol pociťovaný menší
výškový rozdiel. To znamená, že sa aplikoval výškový
rozdiel 2 až 3 cm. Ako ukazuje obrázok 59 (granit) a
obrázok 60 (betón), takýto postup prináša cyklistom isté
nepohodlie z dôvodu obmedze-ného pruženia bicykla.
Prejazd takejto výškovej nerovnosti pri bežnej jazdnej
rýchlosti bicykla znamená silný vplyv na chrbticu cyklis
tu. Neznížené obrubníky sú úplne neakceptovateľné.

Obr. 60:
Zdroj:

Betónový obrubník so zaobleným okrajom – vplyv
na koleso, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Výsledkom je, že môže dôjsť k poškodeniu kolesa a samoz
rejme istý diskomfort pre cyklistu. Cyklisti musia navyše
spomaliť na každom križovaní, i keď má právo prednosti
v jazde. Ak jazdí cyklista na bicykli do práce alebo do ob
chodu, mal by byť schopný udržať si istú jazdy, aby sa
do cieľa dostal v rozumnom čase. Preto treba obrubníky
budovať spôsobom, ako ukazuje obrázok 58.

1.9.4

Osvetlenie

Hlavnými funkciami osvetlenia sú:

Obr. 58:
Zdroj:

Granitový obrubník – hladký prechod medzi
cyklotrasou a cestou, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

• Zvýšiť bezpečnosť dopravy,
• Zlepšiť plynulosť premávky,
• Zvýšiť pohodlie bicyklovania,
• Zlepšiť spoločenskú bezpečnosť,
• Zvýšiť prehľadnosť danej oblasti.
(Hlavné) cyklotrasy sa využívajú najintenzívnejšie, ak sú
zapojené do siete medzi dedinami, mestskými štvrťami
a sídliskami. Preto sú tieto spojenia predmetom prís
nych regulácií, čo sa týka dopravy. Hlavné cyklotrasy
sú vždy osvetlené. Čím vyššia je projektovaná rýchlosť,
tým lepšia viditeľnosť je potrebná, čo ovplyvňuje os
vetlenie.

1.9.5

Osvetlenie a kategórie ciest

Cesty v meste možno klasifikovať podľa ich funkcie.
Vo všeobecnosti rozoznávame tri druhy ciest: hlavné,
prístupové a distribučné.

Obr. 59:
Zdroj:

Granitový obrubník – vplyv na koleso, Hamburg
(Nemecko)
Rudolph 2011

Hlavná cesta predstavuje cestu s najväčšou kapacitou a
často vedie k diaľnici.
Prístupová cesta vedie paralelne s rýchlostnou cestou a
napája sa na ňu na niekoľkých miestach.
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Distribučná cesta má menšiu kapacitu a slúži na
premávku z miestnych ulíc na hlavné cesty.
Preto zabezpečenie osvetlenia podľa požiadaviek
cyklistov napĺňa celkové požiadavky cyklistickej
infraštruktúry.

1.9.6

Farba osvetlenia

Uličné osvetlenie by malo poskytovať dostatok osvetle
nia na rozoznanie tváre a objektov z istej vzdialenosti.
Osobitne ženy a deti sú skupinou, pre ktorú je otázka
farby svetla dôležitá. Preferovanou je biela farba svet
la. Jej výhody sú:

• Ľahko sa odlišuje medzi rýchlou a pomalou zónou;
• Ľahko sa vytvára kontrast pre chodcov;
• Zvyšujú sa ročné úspory.33
1.9.7

Údržba

Údržba celej cyklistickej infraštruktúry je veľmi
dôležitá. Vzhľadom na jej využívanie cyklistami
a ťažkými vozidlami, najmä na križovatkách, je
infraštruktúra vystavená silnému stresu. Poveternos
tné podmienky, najmä prechody medzi letom a zimou,
zamŕzajúca voda, poškodzujú povrch a značenie. Na
cyklistickú infraštruktúru majú najväčší negatívny vplyv
stavebné otvory vyvolané údržbou káblov, vodovodov
a podobne (obrázok 62). Poškodenia po zime treba
opraviť čo najskôr.
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Obr. 61:
Zdroj:

Špeciálne osvetlenie pre oddelenú cyklotrasu v
Štokholme (Švédsko)
Müller 2011

Čím vyššia je projektovaná rýchlosť, tým vyššia je
potrebná viditeľnosť. Tabuľka 5 obsahuje požiadavky
podľa typu ciest.
Typ cesty
Cesty
Križovanie s chodcami
Osvetlenie obytnej štvrte

Úroveň osvetlenia
30 luxov
50 luxov
1 -10 luxov

Tabuľka 5: Požadované osvetlenie pre rôzne typy ciest
Zdroj:
Bicycle Infrastructure Design Manual for Indian
Sub-continent

Vyššie uvedené úrovne osvetlenia sa dosahujú použitím
osvetľovacích telies v správnej výške a vo vhodnej
horizontálnej vzdialenosti. Vzdialenosť medzi stĺpmi
osvetlenia sa musí prispôsobiť kategórii cesty. Dve
osvetľovacie lampy možno umiestniť na jeden stĺp
lokalizovaný medzi vozovku a cyklotrasu v rôznej výške.
Tým sa zníži počet potrebných stĺpov. Viditeľnosť cykli
stickej trasy nezávisí ani tak od množstva svetla, ktoré
na ňu dopadá, ako od množstva svetla, ktoré sa odrazí
od povrchu trasy. Keď berieme do úvahy odraz svetla,
preferovaným materiálom je betón. Nevýhodou betónu
je odraz svetla počas daždivých dní pri západe slnka

Obr. 62:
Zdroj:

1.9.8

Nedostatočne udržiavané značenie a povrch,
Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Prevádzka

Cyklistická infraštruktúra vyžaduje nielen dobré napro
jektovanie ale aj efektívnu údržbu a správu. Nekval
itné povrchy, prerastajúca vegetácia, opotrebované
značenie, rozbité sklo, nedostatočné osvetlenie – to
všetko negatívne ovplyvňuje cyklistov viac než motor
isti a je predmetom sťažností. Preto je potrebné, aby
boli cyklotrasy predmetom kontroly a údržby tak ako
ostatná cestná sieť.
33 Odsek prevzatý z Infrastructure Design Manual for Indian Subcontinent (n/a)
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Obr. 63:
Zdroj:

Odstránenie posypového materiálu po zimnej
údržbe, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

V rámci údržby podmienok pre cyklistov treba venovať
pozornosť pásu vozovky do vzdialenosti 1,5 – 2 m od
obrubníka. Príslušný orgán musí venovať pozornosť
monitorovaniu a údržbe každej časti cyklistickej siete.
Verejnosť by mala mať možnosť obracať sa s otázkami
údržby na príslušné orgány, ktoré by ich mali vybaviť čo
najrýchlejšie (viď kapitolu 3).

Obr. 65:
Zdroj:

1.9.9

Cyklopruh po osobitnej zimnej údržbe, Štokholm
(Švédsko)
Müller 2011

Obr. 64:
Zdroj:

Jesenné odstraňovanie listov a zelene, Hamburg
(Nemecko)
Rudolph 2011

Vždy po období extrémnych poveternostných javov
(silné dažde, vetry alebo sneh) bude možno potrebná
osobitná údržba.34
Aby bola zaistená bezpečná jazda na bicykli, je nevy
hnutná celoročná údržba infraštruktúry. Rastliny, kry a
stromy treba odstrániť vždy, keď prerastajú do cyklis
tických trás. Uvoľnenú dlažbu treba takisto opraviť. V
zime treba odstraňovať z cyklotrás sneh.

Obr. 66:
Zdroj:

Cyklopruh po osobitnej zimnej údržbe (detail),
Štokholm (Švédsko)
Müller 2011

Odstraňovanie bariér

Cyklista je zvyčajne konfrontovaný celým radom bariér.
Pri plánovaní trás treba brať do úvahy, že cyklista je
veľmi zraniteľný z hľadiska bezpečnosti a citlivý na
kvalitu trasy a prítomnosť prekážok. Vzhľadom na ab
senciu pruženia sú cyklisti veľmi citliví aj na nerovnosti
povrchu, jamy a podobne.
Za uplynulé desaťročia sa na cyklistický trh dostali bi
cykle s odpruženou vidlicou. I tak je však rozdiel v po
hodlí medzi bicyklom a autom obrovský. Vzhľadom na
objem motorizovanej dopravy a rýchlosť vozidiel, sú

cesty projektované tak, aby bola zabezpečená plynulá
premávka motorových vozidiel.
Len kvalitná cyklistická infraštruktúra priláka cyklistov,
aby ju využívali. Úspech v tomto smere závisí od toho,
do akej miery je cyklistická infraštruktúra bezbarié
rová. Nasledujúce obrázky ukazujú opakované chyby
pri plánovaní cyklotrás.

34 Odsek prevzatý z SEStran South East of Scotland Transport
Partnership (2008)
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Obr. 68:
Zdroj:

Ľudia križujúci cyklotrasu, Kodaň (Dánsko)
Rudolph 2011

Zdroj:

Odpadkový kôš a dobíjacia stanica pre
elektromobily na cyklotrase, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Obr. 69:
Zdroj:

Zmena kvality povrchu, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Obr. 70:
Zdroj:

Zmena kvality povrchu cesty, Hamburg, Nemecko
Rudolph 2011

Obr. 71:

Šachta s krytom vyčnievajúcim 2,5 cm nad povrch
trasy, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Obr. 72:

Zaparkované auto na cyklopruhu, Hamburg
(Nemecko)
Rudolph 2011

Obr. 67:
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Zdroj:

Zdroj:
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1.10

Svetelné signály

Svetelné križovatky sú pre cyklistov nebezpečné. Sú však
nevyhnutné, ak majú cyklisti prejsť cez hustú premávku.
Spôsob naprojektovania musí umožňovať, aby bolo
cyklistov dobre vidieť, aby mohli robiť krátke a jednodu
ché manévre. Na hlavných cyklistických trasách možno
použiť osobitnú svetelnú reguláciu, ktorá umožní plynulú
cyklistickú premávku a dá jej prednosť pred motorovou.
Križovatky so svetelnou reguláciou sú vždy druhým
najlepším riešením. Svetelná križovatka so štyrmi vet
vami je veľmi nebezpečná a treba sa jej vyhýbať. Ho
landské dokumenty hovoria, že kruhové objazdy sú
bezpečnejšie ako klasické križovatky pre kapacitu 10000
až 20000 ekvivalentov motorových vozidiel.
V praxi sa svetelná signalizácia používa v prípadoch, keď
križovatkou prechádza veľký počet áut. Zvládne 30 000
ekvivalentov motorových vozidiel za deň, čo je viac ako
pri kruhovom objazde.
Tie frekventované cesty sú často predmetom záujmu
aj cyklistov. Mnoho z nich vedie do historických centier
miesta spájajú dôležité destinácie. Preto je logické, ak
cyklotrasy vedú tými istými smermi. Svetelná signalizá
cia je potrebná najmä v nasledujúcich prípadoch:

Ďalším jednoduchým a veľmi efektívnym opatrením je
použitie predsunutej stop čiary.

• Stop

čiara pre motorové vozidlá je posunutá do
zadu a 4 až 5 m pred ňou je stop čiara pre cyklistov.
To ponúka osobitný vyčkávací priestor v celej šírke vo
zovky pre cyklistov pred všetkými motorovými vozid
lami. Takýto priestor by mal byť označený symbolom
bicykla. Do úvahy možno vziať možnosť farebného
vyhotovenia.

• Odporúča

sa vybudovať zberný cyklopruh, ktorý
umožní cyklistom obísť čakajúce dopravné prostriedky
a privedie ich k predsunutému čakaciemu priestoru.

• Toto

opatrenie je možné realizovať na všetkých
križovatkách riadených svetelnou signalizáciou,
čím sa vytvorí jednotné a ľahko rozoznateľné
značenie.

• Odbáčanie

vľavo na svetlách je zložitým šikmým
manévrom. Aby sa vyhlo komplikáciám, cyklisti sú
často vedení najprv mierne vpravo a potom križujú
tok dopravy priamo.

• Nadradená miestna alebo hlavná cyklotrasa vedúca
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pozdĺž rušnej cesty križuje inú rušnú cestu (obidve
cesty s približne 1000 ekvivalentov motorových
vozidiel za hodinu)

• Cyklotrasa

nižšej úrovne križuje extrémne rušnú
cestu (približne 1500 ekvivalentov motorových
vozidiel za hodinu).

• Pri

intenzite nad 1500 ekvivalentov motorových
vozidiel za hodinu sa odporúča cyklistický tunel.
V zásade na distribučných cestách sa cyklisti po
hybujú po samostatnej cyklotrase alebo aspoň v
osobitnom cyklopruhu.

Obr. 73:
Zdroj:

Svetelná signalizácia pre bicykle, odbáčanie
vľavo, Lipsko (Nemecko)
Rudolph 2011

1.10.1 Svetelná signalizácia – všeobecné
požiadavky
Vzhľadom na veľký počet motorových vozidiel musia
byť križovatky riešené tak, aby sa zvýšila viditeľnosť a
bezpečnosť cyklistov.
Jednoduchým riešením je umožniť cyklistom odbočiť
vpravo na červenú.

• Samostatný

cyklopruh odbáčajúci vpravo pred
svetelnou signalizáciou umožňuje cyklistom
odbočiť bez zastavovania.

•V

niektorých krajinách, ako je napríklad Holan
dsko, dopravné predpisy umožňujú, aby cyklisti
odbáčajúci vpravo nemuseli čakať na zelenú.

• V obidvoch prípadoch vzniká potenciálny konflikt
s chodcami.

Obr. 74:
Zdroj:

Svetelná signalizácia pre bicykle, len priamo,
Bazilej (Švajčiarsko
Rudolph 2011

1.10.2 “Zelená vlna” pre cyklistov
Svetelná signalizácia je zvyčajne nastavená tak, aby
doprava zvládla obrovské toky motorových vozidiel.
Čas vyčlenený chodcom a cyklistom je často krát
ky a čas čakania dlhý. Čas jazdy je pre kvalitu siete
veľmi dôležitý. Čím menej zdržania pre cyklistov, tým
konkurencieschopnejšou sa stane cyklistická doprava
v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy. Kľúčom je
skrátiť čas jazdy na minimum. Čakací čas cyklistu nižší
ako 15 sekúnd je považovaný za dobrý, nad 20 sekúnd
za príliš dlhý. Pri križovaní hlavnej cesty bez svetelnej
signalizácie môže byť priemerný čas čakania kratší, ale
v čase dopravnej špičky môže byť až štyrikrát dlhší.
Odporúčaný maximálny čas čakania pre cyklistov je 90
sekúnd v zastavanom území a 100 sekúnd mimo zasta
vaného územia. Čas čakania je často nastavený zbytočne
na dlho, na 120 sekúnd z dôvodu opatrnosti. V mnohých
prípadoch skrátenie tohto času prinesie benefit nielen
pre cyklistov, ale zrýchli aj tok dopravy. Odporúčanie v
Nemecku35 je 90 sekúnd.

• Pre cyklistov možno zaviesť osobitnú svetelnú sig
nalizáciu, ktorá im poskytne viac „zelenej“.

• Cyklisti môžu získať skorší štart, ktorý im umožní
vyraziť bezpečne vpred ešte pred motorovými voz
idlami. Ide o obzvlášť dobré riešenie, ak cyklista
odbáča vľavo.
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• Cyklisti

môžu dostať „zelenú“ v osobitnom čase
na všetky smery. Môžu tak pokračovať priamo,
vľavo či vpravo naraz, pričom motorizovaná dop
rava je zatiaľ zastavená. Nevýhodou je zvýšený čas
čakania pre motorové vozidlá.

Obr. 75:
Zdroj:

1.10.3 Výhody križovatiek so svetelnou signalizáciou

• Značenie

ciest môže byť nákladovo efektívnym
opatrením, zlepšujúcim viditeľnosť cyklistov,
bezpečnosť a pohodlie. Spôsob projektovania
môže ponúknuť cyklistom obchvaty a eliminovať
čas čakania. Regulácia dopravy, či už so svetelnou
signalizáciou alebo bez nej, môže vytvoriť ben
efity pre zlepšenie jazdy cyklistov.36

• Využiť možno aj svetelnú signalizáciu aktivovanú
tlačidlom pre cyklistov. Toto opatrenie možno
použiť na rizikových miestach s hustou premávkou,
kde je riziko nedania prednosti v jazde cyklistom.

• Cyklisti

môžu tiež využívať dynamický dopravný
detekčný systém. Napríklad, zelená pre cyklistov
môže svietiť stále, pokiaľ nejde žiadna iná doprava
(detekcia motorizovanej dopravy). Alebo naopak,
pokiaľ sú na ceste cyklisti, motoristi nedostanú ze
lenú (detekcia bicyklov). Nevýhodou druhej alter
natívy je, že čakací čas pre motoristov bude nepri
merane a nepredvídateľne dlhý, čo ich môže viesť
k presvedčeniu, že systém je nefunkčný a budú
pokračovať v jazde.

1.10.4 Nevýhody križovatiek so svetelnou signalizáciou

• Križovatky so svetelnou signalizáciou riadia masy
dopravy a sú pre cyklistov nebezpečné a neatrak
tívne z dôvodu času čakania. Cestné značenie
pomáha skúseným cyklistom, ale pre menej
skúsených cyklistov a deti bez dozoru môže byť
nedostatočné. Treba tu preto hľadať alternatívne
spôsoby. Niektoré riešenia, ktoré sú v prospech
cyklistov, predĺžia čas čakania pre motoristov, a
možno ich implementovať len v prípade význam
ného počtu cyklistov na danej trase.

• Svetelná signalizácia pre cyklistov môže byť vyba
vená odpočítavacím zariadením. Skúsenosti z Ho
landska ukazujú, že cyklisti v takomto prípade vní
majú čakací čas až o 50% kratšie. V tomto prípade
takisto menej často ignorujú červenú.
35

FGSV, RiLSA (2010)

Odpočítavacie zariadenie, Hamburg (Nemecko)
Fricke 2012

• Ak objem dopravy nie je príliš veľký, svetelnú sig
nalizáciu možno nahradiť kruhovou križovatkou.37
36
37

Paragraph taken from PRESTO consortium (2011h)
Paragraph taken from PRESTO consortium (2011h)
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1.10.5 Využívanie pruhov pre autobusy a taxi
V prípade rýchlosti nižšej ako 30 km/h môžu cyklisti a
autobusy využívať ten istý pruh. Pri vyšších rýchlostiach
by však mali byť oddelení. V ideálnom prípade by cykli
stické pruhy mali byť od autobusových oddelené. Avšak
v mestách s hustou autobusovou dopravou nemožno
vždy takýto stav dosiahnuť.
V uplynulých rokoch sa rozšírili autobusové a cyklis
tické pruhy. Sú pre cyklistov atraktívne, pretože im
umožňujú dostať sa pred osobné automobily. Musí však
byť zabezpečená bezpečnosť cyklistov. Autobusy by
mali jazdiť rýchlosťou nižšou ako 30 km/h a pruhy by
mali byť dostatočne široké na to, aby autobus mohol
predbehnúť cyklistu.
Z bezpečnostných dôvodov by mali byť cyklisti oddelení
od autobusov s výnimkou najpomalších ciest. V ideál
nom prípade sa cyklotrasy vytvárajú mimo buspruhov.
Ak sa nachádzajú na tej istej vozovke, potom by cyklisti
mali mať svoj pruh alebo trasu.
Mnoho miest, ktoré začínajú implementovať cyklistickú
infraštruktúru, sa musí vysporiadať s problémom úzkych
ulíc a hustej autobusovej siete, predovšetkým vo svo
jich centrách. Tieto mestá vo veľkej miere umožňujú
jazdiť cyklistom na v buspruhoch.

Okrem problému bezpečnosti cyklistov tu vyvstáva aj
otázka meškania autobusov. Ak musia autobusy jazdiť
pomaly kvôli cyklistom, stráca sa význam budovania
buspruhov. Aj výhody pre cyklistov sú v takom prípade
limitované – musia čakať na zastávkach autobusov, ale
bo sa uhýbať, ak ich autobus predchádza.
V praxi sú skúsenosti zväčša pozitívne. Nedávny výskum
v Británii ukázal, že meškania autobusov alebo riziká pre
cyklistov sú minimálne. Meškania sa väčšinou obmedzili
na spomalenie autobusu za cyklistom pri prichádzaní k
zastávke. Pri otvorenom profile vozovky môžu autobusy
predchádzajúce cyklistov využiť susedné pruhy vozovky.
Treba si však uvedomiť obmedzené výhody využitia
buspruhov cyklistami. Výhody pocítia najmä skúsení
cyklisti, zatiaľ čo menej skúsení budú pociťovať zo
spoločného zdieľania jazdného pruhu s autobusmi istý
stres. Taktiež rodičia asi nebudú radi púšťať samotné
deti do buspruhov.
Je tu taktiež isté riziko, že na spoločný cyklo-bus pruh sa
začneme pozerať ako na rýchle riešenie a na zložitejšie
priestorové riešenia zabudneme. Preferované riešenie
by malo byť oddeliť cyklistov od autobusov, je to vždy
bezpečnejšie a pohodlnejšie. Môže to však vyžadovať
odobratie jedného jazdného pruhu iným účastníkom
dopravy, zredukovanie parkovacích miest alebo zúženie
chodníka.38

Obr. 77:
Obr. 76:
Zdroj:

Bicyklovanie v pruhu zdieľanom autobusmi s
dostatočným priestorom na predbehnutie, Paríž
(Francúzsko)
web.pdx.edu

Zdroj:

38

Cyklista a autobus – cyklista nemá dostatok
bezpečného priestoru, Londýn (UK)
IBC, Daggers 2010

Paragraph taken from PRESTO consortium (2011i)
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1.10.6 Riešenie cyklotrasy na autobusových
zastávkach
Nové autobusové zastávky by mali byť riešené tak, aby
neobmedzovali potreby alebo bezpečnosť cyklistov. Vo
vidieckych oblastiach, kde je vzdialenosť na najbližšiu
autobusovú zastávku spravidla väčšia, by malo byť
zvážené zabezpečenie parkovania bicyklov, aby sa tak
zvýšilo prepojenie medzi rôznymi druhmi dopravy.39

cyklistu najpohodlnejším riešením, avšak môžu sa
cítiť neisto, pokiaľ sú nedostatočne naprojektované,
a takisto bývajú nákladnejšie. Mosty sú zvyčajne me
nej nákladné, viditeľné, avšak predstavujú problém
spojený s potrebou strmého stúpania. Ak je to možné,
odporúčame zvýšiť alebo znížiť úroveň vozovky, čím sa
zmiernia stúpania pre cyklistov. pri zvýšení vozovky je
napríklad potrebný menej hlboký tunel.

1.10.8 Projektovanie cyklistických tunelov
Pri projektovaní cyklistických tunelov treba zabezpečiť
dostatočné rozmery a vytvoriť pocit priestrannosti a
otvorenosti. Úzky, tmavý a skrytý tunel sa jednoducho
nebude používať. Treba mať na pamäti nasledovné
odporúčania:

• Cyklisti by nemali meniť výškovú úroveň jazdy. Ak

•
Obr. 78:
Zdroj:

to nie je možné, treba zvýšiť úroveň vozovky asi o
dva metre, čím sa zníži potreba zahĺbenia tunela.
Tým sa vyriešia aj problémy s podzemnou vodou.
Zistiť dostatočné rozmery. Tunel by mal byť min
imálne 2,5 m vysoký a 3,5 m široký.

• Zaistiť, aby vjazdy boli otvorené a aby pri nich ne

Kombinovaný cyklopruh s buspruhom, Hamburg
(Nemecko)
Rudolph 2011
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•

1.10.7 Cyklotrasy, mosty a tunely
Cyklisti musia čeliť dvom hlavným druhom bariér:
nebezpečným križovatkám a fyzickým prekážkam, ako
sú rieky, kanály a železnice. Posúdené by mali byť vždy
mimoúrovňové riešenia, a to z dvoch hlavných dôvodov:

•
•
•

Zlepšenie priamosti – vyhnutie sa bariéry by vyvolalo
neprijateľnú obchádzku, značne by predĺžilo jazdu bi
cyklom a znevýhodnilo by tak cyklistickú dopravu;

•

Zvýšenie bezpečnosti: neexistuje žiadne iné riešenie
garantujúce bezpečnosť cyklistov, než je mimoúrovňové
riešenie.

boli prekážky. Zabezpečiť viditeľnosť výjazdu už
pri vjazde.
Zabezpečiť, aby steny smerom nahor ustupovali,
čím sa vytvorí pocit otvorenosti. Vyhýbať sa pria
mym vertikálnym stenám.
Zabezpečiť prestupy denného svetla zo stropu
tunela. Oddelené cestné pruhy to umožňujú.
Nainštalovať kvalitné osvetlenie odolné proti van
dalom.
Ak je tunel zdieľaný spolu s chodcami, zabezpečiť
osobitný pruh pre chodcov na jednej strane široký
minimálne 1 m.
Ak je to vhodné, zabezpečiť viacero prístupov do
tunela.40

Tunely možno využiť pri križovaní frekventovanej cesty
alebo frekventovanej kruhovej križovatky.
Mestské oblasti často predstavujú veľké lineárne
prekážky pre cyklistov – frekventované cesty, rieky,
kanály, železnice. Prechody sa zvyčajne nachádza
jú ďaleko od seba, čím pre cyklistov vzniká potreba
podnikať veľké obchádzky. Pri projektovaní cyklistickej
infraštruktúry by mali mestá pamätať na bariéry.
Pri mimoúrovňovom riešení prichádzajú do úvahy dve
možnosti – cyklistický tunel alebo most. Obidve alter
natívy majú svoje výhody i nevýhody. Tunely sú pre
39

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2011i)

Obr. 79:
Zdroj:
40

Neatraktívny tunel: tmavý, koniec nevidno,
relatívne malý (Holandsko)
Noordholland Dagblad

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2011g)
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Obr. 80:
Zdroj:

Atraktívny most, Veenendaal (Netherlands)
Obec Veenendaal (Holandsko)

Princíp

Lávka /most

-

+

Osobná
bezpečnosť

+

pocit bezpečia v otvorenom priestore
viditeľnom z diaľky

-

-

silný vizuálny dojem, vedúci nad
povrchom s dlhými prístupovými rampami
silný potenciál pre architektúru a tvorbu
miestnej dominanty

Mestká krajina

+

Cena

väčšinou lacnejšia

-

-

+

začína klesaním
menšie stratené spády vďaka nižšej nutnej výške
pre cyklistov

+

ochrana proti vetru a dažďu

-

dlhé a úzke, zahýbajúce tunely môžu vyvolávať
pocity strachu a stiesnenosti
pocity možného ohrozenia v uzavretom
priestore bez priamej pohľadovej kontroly
a bez spoločenského dohľadu
môžu priťahovať bezdomovcov/grafiti
obmedzený vizuálny dopad, ukrytý pod zemou
s krátkymi rampami
obmedzený potenciál pre architektúru a tvorbu
miestnej dominanty
väčšinou drahšie, hlavne vďaka
opatreniam proti podzemnej vode

-

+

Bicycle tunnel, Zwolle (Netherlands)
ten Klooster
Podjazd/tunel

začína stúpaním
nutnosť prekonať vyššiu výšku nad
úrovňou nákladných automobilov a koľají
cyklista je vystavený poveternostným
podmienkam
Vysoké a úzke lávky môžu v ľuďoch
vyvolávať pocity strachu a závraty

Pohodlie

Obr. 81:
Zdroj:

-

Tabuľka 6: porovnávanie rôznych aspektov pre plánovanie lávky či podjazdu
Zdroj:
mimoúrovňové riešenia konzorcia PRESTO
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1.10.9 Projektovanie cyklistických mostov

1.11

Pri projektovaní mosta je potrebné maximálne znížiť
výškové rozdiely. Na pamäti treba mať nasledujúce od
porúčania:

Na križovatkách so svetelnou signalizáciou sa realizujú
predsunuté stop čiary. Táto oblasť by mala byť široká
najmenej 5,0 m. V takomto prípade cyklistov dobre
vidno a môžu preto bezpečne zabočiť. Toto opatrenie
je možné využiť tam, kde rozdiel v rýchlosti medzi
cyklistami a autami nie je príliš veľký (do 50 km/h). Na
zložitých a rušných križovatkách je lepšie cyklistov od
motorizovanej dopravy oddeliť.41

• Čo

najmenej zvýšiť výškovú úroveň cyklotrasy.
Ak treba, znížiť výškovú úroveň vozovky.

• Zabezpečiť dostatočne pohodlné rozmery. Most by
mal byť najmenej 3,5 m široký, stúpanie by malo
byť maximálne 5%.

Predsunuté stop čiary pre cyklistov

• Zvážiť kryt mostu ako ochranu pred vetrom a daž
ďom.

• Zabezpečiť zábradlie v minimálnej výške 1,2 m.

106

Obr. 82:
Zdroj:

Obr. 83:
Zdroj:

Obr. 84:
Source:

Predsunutá stop čiara, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Obr. 85:
Zdroj:

Plánovanie predsunutej stop čiary
Rudolph 2011

Most pre cyklistov ponad železničné koľaje,
Štutgart, Nemecko)
IBC, Daggers 2012

Cyklistický most, Hamburg (Nemecko))
Müller 2011

41
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2.

Elektrické bicykle

Obr. 86:
Zdroj:

Elektrický bicykel je so svojim pomocným elektrick
ým motorčekom veľmi environmentálne priaznivým
spôsobom dopravy. Množstvo spotrebovanej energieje v
porovnaní s autom veľmi malé (0,5 až 2 kWh na 100 km).
To znamená, že jeho prevádzka je veľmi lacná a pred
stavuje 0,10 až 0,4O EUR. Cena musí byť prerátaná pre
každú krajinu osobitne, avšak je oveľa nižšia ako u au
tomobilov alebo motocyklov. Keďže elektrické bicykle
majú pomocný motor, ktorý cyklistovi pomáha, majú po
tenciál nahradiť mnoho jázd, ktoré boli doposiaľ vykoná
vané autami. Ľudia dochádzajúci do práce volia skôr auto
než bicykel, ak majú cestovať viac ako 7 km. Priemerná
rýchlosť elektrického bicykla je 24 km/h v porovnaní s
priemernou rýchlosťou tradičného bicykla 17 km/h.
Doprava tovarov v mestských oblastiach

Elektrický bicykel
riese+mueller

2.1

Všeobecné informácie
o elektrických bicykloch

V posledných rokoch bol zaznamenaný nárast predaja ele
ktrických bicyklov. Elektrické bicykle pomáhajú cyklistovi
v šliapaní do pedálov malým elektrickým motorom.

Prieskumy v rôznych nemeckých a rakúskych mestách
ukazujú, že 20-25 % jázd v mestách súvisí s prepravou
tovarov. Niektoré iné prieskumy uvádzajú tento pomer
až vo výške 44-54 %, pričom 34-42 % tovarov predsta
vujú ľahké tovary. Keďže takmer 100 % tejto dopravy
predstavuje motorizovaná preprava, existuje tu obrovs
ký potenciál pre elektrické bicykle.

Tieto bicykle sú populárne nielen v hornatých oblas
tiach. Za posledné roky ich predaj trvalo stúpa. Obrá
zok 87 ukazuje predaj elektrických bicyklov v Nemecku
v období rokov 2007 – 2010.
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Total pedelec sales in Germany/ year
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elektrických bicyklov a zaviedla prenájom elektrických
bicyklov s veľkým nosičom, takže aj objemné tovary
možno doviezť domov bez auta (viď obrázok 88).
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Obr. 87:
Zdroj:

2.2

2008

2009

2010

Ročný predaj elektrických bicyklov v Nemecku
gopedelec.eu 2011

Možnosti pre mestskú dopravu

Podľa Štatistickej ročenky Európskej komisie za rok 2001
urobí každý Európan v priemere tri jazdy za deň. Polovi
ca z týchto jázd je kratšia než tri kilometre. Okrem
toho zhruba polovica jázd autom meria šesť kilometrov
alebo menej. Tieto čísla jasne naznačujú potenciál nah
radenia áut inými dopravnými prostriedkami42.
42

PRESTO consortium (2010b)

Obr. 89:
Source:

IKEA CargoBike Delft, Netherlands
railzone.nl

2.3

Infraštrukturálne požiadavky
elektrických bicyklov

Veľký počet elektrických bicyklov a ich vyššia priemerná
rýchlosť (24 km/h v porovnaní s rýchlosťou tradičných
bicyklov 17 km/h) vyžaduje určité úpravy. Tieto po
žiadavky sa týkajú väčšieho počtu „cyklodiaľnic“,
bezpečnejších a početnejších parkovacích zariadení a
miest na dobíjanie batérií. Ak sa podiel elektrických
bicyklov zvýši, bude potrebné upraviť aj cyklotrasy
(napríklad rozšírením jazdných pruhov43).

Obr. 90:
Zdroj:

Ľudia sú pripravení používať bicykel na cestu do práce,
ak je vzdialenosť 0 až 15 km. Dostupnosť rýchlej a
pohodlnej trasy je presne jedným z faktorov, ktoré
ovplyvňujú motoristov pri prechode na bicykel.

Elektrický bicykel
riese+mueller

Právnici, bankári, realitní agenti, lekári a kuriéri takisto
využívajú elektrické bicykle. Počas klimatickej konfer
encie v Kodani v roku 2009 Avenue Hotel14 sprístupnil
elektrické bicykle pre svojich hostí. Elektrické bicykle
sú vhodné aj pre ďalšie skupiny, ako sú štátni zamest
nanci, politici, starší ľudia, ľudia so zdravotnými prob
lémami a turisti.

Pokiaľ ide o integrovanú infraštruktúru, bude potrebné
upraviť rýchlosť motorizovanej dopravy tak, aby elek
trické bicykle mohli sledovať prúd dopravy. Rýchlosť
30 km/h im umožňuje perfektne splynúť s motorovými
vozidlami.
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Obr. 91:
Zdroj:

Fast pedelec ride
Müller 2011

Obr. 92:
Zdroj:

Fast pedelec ride
riese+mueller
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Obr. 93:
Zdroj:

2.4

Cyklodiaľnica vybudovaná v Holandsku
fietsen.123.nl

Parkovanie a dobíjanie batérií

So zreteľom na hodnotu elektrických bicyklov budú
očakávania užívateľov vo vzťahu k parkovacím zariad
eniam vyššie. Obrázok 94 ukazuje, že priemerná nákup
ná cena elektrického bicykle vo Flámsku je 1500 až
2000 eur, čo bude platiť zhruba v celej Európe. Bude
teda vzrastať dopyt po krytých a dobre zabezpečených
parkovacích zariadeniach, v ktorých nebude hroziť, že
elektrické bicykle budú poškodené.
Nabíjanie elektrického bicykla je veľmi jednoduché a
vyžaduje len bežné pripojenie na elektrickú sieť. Možné
je dobíjať batériu doma, avšak sieť dobíjacích miest
mimo domovov by nepochybne zvýšila komfort užívania
elektrických bicyklov.

Obr. 94:

Ceny elektrických bicyklov vo Flámsku

Zdroj:

Trh s elektrickými bicyklami vo Flámsku

V Holandsku v súčasnosti jestvuje viac ako 400 bezplat
ných dobíjacích miest. Nachádzajú sa v reštauráciách,
hoteloch, cykloobchodoch, múzeách a podobne. Štúdie
ukazujú potrebu verejných dobíjacích staníc, kde sa bicy
kel môže dobíjať počas práce alebo spánku užívateľa.
Britská iniciatíva Zaparkuj a dobíjaj umožňuje majiteľom
elektricky poháňaných dvojkolesových prostriedkov 109
a vozidiel zaparkovať svoje vozidlo alebo bicykel v
zabezpečenom zariadení a pripojiť ho na elektrickú sieť.
Väčšina elektrických bicyklov je plne nabitá do štyroch
hodín za menej než 10 centov.

3.

Parkovacie zariadenia

Drobné parkovacie zariadenia, ako sú obrátené U-sto
jany, umožňujú cyklistom zaparkovať svoj bicykel na
krátky čas blízko cieľa svojej cesty. Zabezpečenejšie
zariadenia umožňujú zaparkovať svoj bicykel na dlhší
čas. Nech sa už cykloparkoviská nachádzajú kdekoľvek,
musia byť vybavené dobre organizovanými, bezpečnými
a pohodlnými zariadeniami.

Problém väčšinou vyvstáva v obytných oblastiach s byt
mi a malými domami, ktoré nemajú garáž alebo iný
uskladňovací priestor. Ide zvyčajne o historické centrá
alebo širšie centrá miest. Tento problém sa však môže
týkať aj novších obydlí s menšími bytovými jednotkami.

• Na

zaparkovanie bicykla v byte nie je dostatok
miesta a jeho zaparkovanie vonku je riskantné.
V Holandsku polovica ukradnutých bicyklov bola
ukradnutá pri dome majiteľa.

Takáto situácia odrádza potenciálnych cyklistov od
využívania bicykla ako dopravného prostriedku.

3.2

Obecné parkovacie zariadenia

Verejné orgány môžu vytvárať obecné parkovacie zari
adenia – budovy, časti budov alebo uzavreté priestory
vhodné na zaparkovanie bicyklov.

• Obmedziť prístup len určenému okruhu miestnych
obyvateľov. Každý obyvateľ by mal mať svoje za
rezervované parkovacie miesto.

• Zistiť priestorové možnosti. Nová budova by mohla
110

Obr. 95:
Zdroj:

byť integrovaná do verejných priestorov alebo na
voľných priestranstvách medzi obydliami.

Štýlové stojany na bicykel, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

• Dobré je zvážiť zabezpečenie menšej dielne alebo
servisu na opravu bicyklov.

• Obmedziť

vzdialenosť potrebnú na dochádzanie
do takéhoto zariadenia na 150 metrov.

• Zabezpečiť

správne financovanie a manažment.
Ročný poplatok v Holandsku predstavuje 35 až
90 eur s tým, že je snahou udržať poplatok pod
hranicou 50 eur. Ochota platiť je rôzna a možno
ju identifikovať vopred medzi užívateľmi formou
prieskumu. Zahrnutie miest pre motocykle môže
zvýšiť ziskovosť.

Obr. 96:
Zdroj:

3.1

Obrátené U-stojany, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Neverejné parkovacie zariadenia
(doma)

V obytných oblastiach by mali mať všetci obyvatelia
bezpečné parkovacie zariadenia na bicykle. Ide o zásad
nú záležitosť, ktorá môže podporiť, aby ľudia vlastnili
a používali bicykle. V nových obytných domoch by malo
byť štandardom dobre zabezpečené miesto na usklad
nenie bicyklov. V starších oblastiach bez vnútorného
priestoru musí byť nájdené takéto miesto mimo obyt
ných domov.

3.3

Verejné parkovacie zariadenia

Všetky mestá, ktoré to s rozvojom cyklistiky myslia
vážne, by mali zabezpečiť parkovacie možnosti vo svo
jich centrách. Kombinácia drobných parkovacích zaria
dení s veľkým parkovacím priestorom umožní cyklistom
dostať sa ku kľúčovým mestským destináciám.44
Cyklisti musia mať v prvom rade možnosť zaparkovať
svoj bicykel. Zaparkovať znamená zanechať svoj bi
cykel na kratší čas – menej než 2 hodiny. Ich snahou je
zaparkovať bicykle čo najbližšie k cieľu ich jazdy – do
50 metrov.
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Najjednoduchším spôsobom, ako to zabezpečiť, je
vyčleniť priestor bez inštalovania parkovacieho zariad
enia. Možno tak urobiť jednoduchým označením miesta
na zaparkovanie bicyklov, použitím rôznych materiálov
a podobne. Výhodou je, že priestor je ponechaný aj
iným užívateľom.
Odporúčaným riešením je však zabezpečenie zabudo
vaného zariadenia, ktoré umožňuje , aby bol bicykel oň
opretý a zabezpečený. Na trhu je množstvo zariadení,
avšak nie všetky majú rovnakú hodnotu. Pri hodnotení
kvality by mali byť použité nasledujúce kritériá:

• Poskytuje stabilitu? Bicykel s 10 kg batožinou by
mal ostať stáť bez poškodenia.

• Poskytuje

ochranu pred krádežou? Malo by byť
možné zaistiť rám aj predné koleso

• Je

zariadenie kompatibilné s viacerými typmi
bicyklov?

• Je

zariadenie praktické? Systém by sa mal jed
noducho používať a mal by vyžadovať minimum
námahy.

• Je systém pevný a odolný? Systém by mal byť pe
vne pripevnený k zemi alebo stene budovy a mal
by odolávať poveternostným vplyvom a vandalom.

• Je možné ho ľahko udržiavať?
Z pohľadu týchto požiadaviek nie je divom, že najviac
odporúčanými sú obrátené U-stojany. Ich výška je 0,7
až 0,8 m. Bicykel sa o rám jednoducho prie a predné
koleso a rám sa uzamknú. Vyhovuje všetkým typom bi
cyklov. Je jednoduchý, ľahko sa udržiava, jednoducho
sa inštaluje a je odolný proti vandalizmu. Náklady na
vybudovanie tohto typu stojanu sú pomerne nízke. Tak
isto je možné vybaviť tieto stojany krytom.

Obr. 98:
Zdroj:

• Uzamykateľný

box sa prenajíma zvyčajne na istý
čas (deň až rok). Užívateľ dostane jedinečný kľúč.
Užívatelia platia zvýšenú cenu za bezpečnosť a
rezervované miesto. Boxy umožňujú cyklistom
uložiť si aj ostatné cyklistické vybavenie – helmu,
pumpu, oblečenie a podobne.

• Uzamykateľné

boxy môžu byť využívané aj
voľnejšie – na základe princípu „kto prv príde, ten
prv melie“. Môžu byť bezplatné, alebo si užívatelia
zaplatia za krátky čas ich prenajatia.

• Jednotlivé uzamykateľné boxy sú zvyčajne mobil
né a možno ich preniesť na iné miesto. Na druhej
strane sú veľké a zaberajú veľa miesta. Je ich teda
ťažšie integrovať do verejného priestoru.

Obr. 99:
Zdroj:
Obr. 97:
Zdroj:

Stojany bicyklov, Kodaň (Dánsko)
Müller 2011

Parkovisko pre bicykle, s krytom a uzavretými
boxami neďaleko metra, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Prenajímateľné cykloboxy, Witten (Nemecko)
Müller 2011
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Obr. 100:
Zdroj:

Prenajímateľné cykloboxy, Hamburg (Nemecko)
Rudolph 2011

Spoločný cyklobox môže poňať viac bicyklov. Každý uží
vateľ prispieva finančne a má svoj kľúč.

Obr. 101:
Zdroj:

„Cyklobubon“, Delft (Holandsko)
Ellywa, Wikipedia.org, 2007

• Najväčšou výhodou spoločného boxu je, že zaberá
oveľa menej miesta na ten istý počet bicyklov, ako
individuálne boxy.

• Užívatelia

sa musia poznať a musia si navzájom

dôverovať.

• Jeden užívateľ môže byť určený za správcu a kon
taktnú osobu výmenou za znížené nájomné.
112

• Kolektívne boxy možno nainštalovať aj na uliciach.
3.4

Projektové odporúčania pre
parkovacie zariadenia pre
štandardné bicykle pre dospelých

• Zabezpečiť hĺbku 2,0 m (minimálne 2,0 m).
• Zabezpečiť šírku 0,65 m. Ide o šírku meranú od
stredu jedného k stredu druhého bicykla. Cyklisti
tak môžu parkovať jednoducho a ľahko.

Priestor získaný šikmým parkovaním.

Obr. 102:
Zdroj:

Dánske rady ohľadom parkovania byciklov
(mierne odlišné rozmery ako doporučené)
PRESTO consortium 2011

• Zabezpečiť

prístupovú cestičku širokú 1,8 m, čo
umožní ľahké manévrovanie.

• Zabezpečiť širší priestor pre špecifické potreby.
V supermarketoch alebo nákupných centrách
musí byť šírka väčšia, pretože sa počíta s ma
nipuláciou balíkov. To isté platí pri zariadeniach,
ako sú centrá dennej starostlivosti alebo mater
ské školy.

• Zvážiť

treba kompaktné systémy, ktoré počítajú
s rôznou výškovou úrovňou. Týmto sa vyhneme
tomu, aby riadidlá do seba narážali. Šírka môže
byť vtedy znížená na 40 cm (minimálne 38 cm).
Výškový rozdiel by mal byť minimálne 25 cm, max
imálne 35 cm.
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Kapitola III: Služby
1.

Služby ako súčasť
integrovaného cyklistického
systému

Podpora cyklistiky ako každodenného spôsobu dopravy v
rámci integrovanej cyklistickej stratégie znamená mať
na pamäti zabezpečenie služieb pre cyklistov. Služby
cyklistom pomáhajú spríjemňovať a zjednodušovať
používanie bicyklov a robia tak z cyklistiky výhodný
spôsob dopravy v prostredí miest.
Nasledujúca kapitola predstaví všetky druhy služieb
spojených s cyklistikou, ktoré by sa mohli realizovať
na podporu každodenného používania bicyklov ako
dopravného prostriedku. Služby – to znamená posky
tovanie informácií, integrovanie s verejnou dopra
vou, schémy zdieľania bicyklov, parkovanie a celý rad
ďalších. Služby spolu s kvalitnou infraštruktúrou robia
cyklistiku atraktívnejšou.

2.

Poskytovanie informácií

Všeobecné informácie o cyklistike, informácie o cyklis
tických zariadeniach, službách a ďalších otázkach spo
jených s cyklistikou sú dôležitou súčasťou dopravnej
politiky podporujúcej cyklistiku. Cyklisti budú používať
cyklistickú infraštruktúru a ostatné zariadenia, len ak
budú mať k dispozícii adekvátne informácie.

2.1

Miestne informácie o cyklistike

Okrem poskytovania všeobecných informácií o výhodách
a možnostiach bicyklovania ako spôsobu každodennej
dopravy je dôležité informovať ľudí aj o miestnej cykli
stickej infraštruktúre, zariadeniach, podujatiach ako
aj o cyklistickej kultúre. Ľudia budú využívať možnosti
bicyklovania na miestnej úrovni, len ak budú informo
vaní o jestvujúcich možnostiach. Preto je nevyhnutné
ponúknuť ľuďom brožúry, mapy alebo kalendáre infor
mujúce o cyklistike.

2.1.1

Miestne cyklistické mapy, plánovače
trás a podobne

Cyklomapa informuje o cyklotrasách alebo cestách
vhodných na bicyklovanie. Je to dôležitý nástroj pláno
vania ciest. Online verzie môžu poskytnúť ďalšie in
formácie v porovnaní so štandardnou mapou. Jedno
duchý leták za pár drobných môže byť dobrým úvodom.
Aby sa znížili náklady na ich výrobu, pomôcť môžu do
nori alebo reklama. Cyklistické informácie môžu byť
zahrnuté aj do štandardnej mapy. Príprava cyklomapy
je veľmi dobrým spôsobom analýzy lokálnej cyklistickej
situácie. Obrázok 1 ukazuje vreckovú cyklomapu talian
skeho Bolzana (95 000 obyvateľov). 1

Sú rôzne dimenzie informovanosti. Rozoznávame
miestne informácie, všeobecné informácie a odborné
informácie o cyklistike. Miestne informácie predsta
vujú všetky informácie spojené s priamym miestnym
prostredím, či už ide o mesto alebo región. Všeobecné
informácie sa zaoberajú všetkými druhmi zdrojov za
meranými na samotnú cyklistiku ako spôsob dopravy,
na technické aspekty a vybavenie. Zatiaľ čo miestne
a všeobecné informácie sú zamerané na samotného
cyklistu, odborné informácie sa zameriavajú na cykli
stických odborníkov, ktorí sú zapojení do plánovania a
podpory cyklistiky.
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1

Odsek prevzatý od Urbanczyka (2010) a upravený

Obr. 1:
Zdroj:

Vrecková mapa Bolzana (Taliansko)
Hefter 2012

Inforámček: Čo robí cyklomapu dobrou?
Cyklomapa by mala obsahovať aspoň nasledujúce
informácie:2
• Cyklistické trasy bez motorovej dopravy a ces
ty vhodné pre cyklistov (napríklad s rýchlosťou
premávky obmedzenou na 30 km/h), v najlep
šom prípade s indikovaním kvality povrchu, ob
jemu dopravy a miest, ktorým sa treba vyhnúť

• Mapy mesta by mali obsahovať názvy ulíc, jed
nosmerné ulice (a či v nich možno jazdiť bicy
klom v protismere)

• Parkovanie pre cyklistov
• Značenie
• Miestne destinácie (obchody,
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• Porovnateľnosť

a použiteľnosť: Základom by
mala byť oficiálna mapa mesta. Formát mapy
by mal umožňovať jej jednoduché použitie
počas cyklovýletu. Materiál by mal byť trvácny.

• Tlač: odporúča sa štvorfarebná tlač.
• Aktualizácia: Cyklomapy by mali byť aktualizo
• Vrecková verzia: komplexnú publikáciu by mala

školy, knižnice

kontakty (napr. miestne cyklokluby

a pod.)

2

Čitateľnosť je kľúčovým faktorom
a možno ju dosiahnuť vhodnou mierkou, kon
trastom a farbou. V závislosti od veľkosti
mesta a siete by mierka mala byť 1:15 000 až
1:25 000. Vždy by mali mať legendu.

vané pravidelne (pokiaľ možno každoročne).

a podobne)

• Užitočné

• Mierka:

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2011a)

dopĺňať malá, skladacia verzia obsahujúca
hlavné cyklistické informácie. V prípade níz
kych nákladov môže slúžiť ako dočasná náhra
da.

Kapitola III: Služby
Moderným doplnkom klasickej tlačenej cyklomapy je in
ternetová alebo mobilná aplikácia plánovača cyklotrás.
Obrázok 2 predstavuje screenshot online plánovača trás
pre nemecký región Severné Porýnie – Vestfálsko.

V poslednom čase aplikácie v smartfónoch („Apps“)
rozšírili tieto možnosti aj na obdobie, keď je cyklista už
na trase (viď obrázok 3).

Obr. 2:

Obr. 3:
Zdroj:

Obrázok telefónu s aplikáciou pre cyklistov
www.radroutenplaner.nrw.de (22.11.2011)

Obr. 4:
Zdroj:

Screenshot webovej stránky projektu
www.naviki.org (22.11.2011)

Zdroj:

Screenshot plánovača trás Severného Porýnia Vestfálsko
www.radroutenplaner.nrw.de (22.11.2011)

Prípadová štúdia: Projekt Naviki
Naviki je online plánovač trás, ktorý umožňuje
užívateľom, aby naplánovali svoje cyklotrasy a
zdokumentovali svoje výlety na webovej stránke
(viď obrázok 4). Zdokumentované trasy užívateľov
možno umiestniť na webovú stránku projektu, čím
sa doplnia už jestvujúce údaje o trase.
Užívatelia si môžu stiahnuť do svojich mobilov
špeciálnu aplikáciu Naviki a môžu ju využívať ako
navigačný systém.
V rámci programu Intelligent Energy Europe bu
de projekt Naviki rozšírený aj na ďalšie európ
ske krajiny. To by mohlo vytvoriť príležitosť
prispôsobiť Naviki plánovač trás podľa potrieb
miest zapojených do mobile2020 (trvanie 20112014)3.

Ďalšie informácie:
DIFU - German Institute of Urban Affairs (2012): Cycling Expertise – Mapping – Routing – Navigation for Cy
cling. Online available at: http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/en/transferstelle/.
PRESTO consortium (2011a): Factsheet: Bicycle Maps.

3

Naviki project (2011)
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2.1.2

Informačné centrum mobility

Informačné centrum pre cyklistov je miesto, kam
sa cyklisti alebo potenciálni cyklisti môžu obrátiť so
žiadosťou o informácie o cyklistike alebo aj o doprave
všeobecne. Poskytované informácie zahŕňajú mapy,
informácie o cyklistických tréningoch a školeniach
(bezpečnosť, vzdelávanie, opravy a podobne), prepo
jenia na miestne cyklistické združenia, informácie o
organizovaných cyklotúrach a podobne. 4
Centrá mobility slúžia takému istému účelu, ale obsa
hujú informácie o všetkých formách trvalo udržateľnej
dopravy – verejnej dopravy, cyklistiky, pešej dopravy,
zdieľania áut a podobne.
Centrum informácií pre cyklistov poskytuje informácie
občanom, ktorí by inak nemuseli mať prístup k in
formáciám o možnostiach cyklistiky vo svojom meste.
Zvyšuje vedomie medzi cyklistami o cyklistike, slúži ako
zdroj informácií a prezentuje cyklistiku ako formu do
pravy.

2.1.3

Informácie a túry pre nových občanov

Noví občania v danom meste sú ideálnou cieľovou
skupinou, pokiaľ ide o zmenu ich myslenia v oblasti
každodennej mobility. Najvhodnejším časom, kedy ich
informovať o alternatívach dopravy, je ich registrácia
na miestnom úrade. Keď sa ľuďom mení adresa bydlis
ka, práce, sú náchylnejší aj na zmenu v správaní, pokiaľ
ide o dopravu. Treba im preto demonštrovať výhody
nových druhov dopravy, akou je napríklad cyklistika.

Obr. 5:
Zdroj:

Motivačné materiály pre nových obyvateľov
nemeckého mesta Aachen
Hefter 2011

Skúsenosti z Mníchova (1 350 000 obyvateľov), kde
každý nový obyvateľ dostane takýto súbor materiálov
(viď obrázok 7), vrátane informácií o verejnej doprave
a cyklistike, ukazujú, že tí noví obyvatelia mesta, ktorí
dostali súbor materiálov, využívali potom verejnú do
pravu častejšie než autá (v porovnaní s tými, ktorí tieto
materiály nedostali). Telefonický prieskum ukázal 3%
zníženie podielu vo využívaní áut u ľudí, ktorí materiály
dostali6.

Užitočným nástrojom by v tomto prípade mohol byť
súbor nástrojov pre „nového občana“ (viď obrázok
5 ako príklad z mesta Aachen v Nemecku s 260 000
obyvateľmi). 5
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4
5

Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2011b) a upravený
Odsek prevzatý od Urbanczyka (2010) a upravený

6

Bickelbacher 2009
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Prípadová štúdia: “Mobilitätspunkt” (Centrum mobility) – Stuttgart, Nemecko
Centrum mobility v Stuttgarte (600 000 obyvateľov) bolo pôvodne založené v roku 1998, ale na začiatku
roku 2006 rozšírilo svoje služby a stalo sa odborným centrom vo všetkých oblastiach plánovania jednotlivých
trás pre všetky druhy dopravy. Hlavnými poskytovanými službami sú personalizované informácie o všetkých
druhoch verejnej dopravy ako aj o plánovaní trás pre vodičov, cyklistov a chodcov.
Poskytovanými službami sú:

• Informácie o mobilite so zreteľom na verejnú dopravu
• Programy zdieľania vozidiel
• Plánovanie trás pre vodičov, cyklistov a chodcov
• Školenia o úsporách paliva
• Dopravné informácie pre postihnutých
Cieľom je zvýšiť dopyt po environmentálne výhod
ných dopravných službách a poskytovať nové
služby, ako sú napríklad cykloboxy na prenájom
(zavedené vr oku 2007).
Centrum mobility v Stuttgarte sa nachádza
v centre cestovného ruchu v blízkosti hlavnej
železničnej stanice. Veľa aktivít centra mobility
bolo možno realizovať vďaka podpore z fondov
Európskej únie. Ďalšie informácie možno získať
na webovej stránke projektu Civitas (www.civitas.
eu/measure_sheet.phtml?lan=fr&id=281).

Obr. 6:
Zdroj:

Dopravné informácie, Stuttgart (Nemecko)
Mesto Stuttgart 2011

Ďalšie informácie:
PRESTO consortium (2011b): Factsheet Cycling Information Centres/Mobility Centres.
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Obr. 7:
Zdroj:

Úvodná brožúra pre nových obyvateľov Mníchova
Hefter 2011

Aj ďalšie mestá ponúkajú takýto súbor svojim občanom
(napr. mesto Münster v Nemecku). Informácie by mali byť
zhutnené na tie najdôležitejšie, vo forme brožúry alebo
letáku. Príliš veľa informácií môže spôsobiť to, že ich
ľudia nebudú čítať. Poskytnuté by mali byť informácie o7:

• Pešej a cyklistickej doprave (s vysvetlením cyklis

zavedená v niektorých nemeckých mestách v roku 2011
nemeckou cyklistickou asociáciou ADFC. Ide o službu,
ktorú ponúkajú jednotlivcom alebo malým skupinám,
ktorým ukazujú trasy k vybraným destináciám. Prínos
majú aj cyklistické združenia, keďže im takáto prax
umožňuje poznať potreby nových obyvateľov.9

tických trás, značení, cykloparkovísk)

• Tréningových školeniach v bicyklovaní
• Možnostiach prenájmu bicyklov
• Miestnej verejnej doprave
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Balíček môže ďalej obsahovať informácie o miestnych
cyklistických obchodoch, organizáciách, bezplatné
lístky na verejnú dopravu alebo špeciálne informácie
pre postihnutých alebo starších občanov. V každom prí
pade by ma poskytovať kontakt na osobu zodpovednú
za cyklistickú problematiku.
V rámci projektu EU LIFE CYCLE bol vyvinutý „balíček
pre nového občana“, ktorý obsahuje všetky relevantné
informácie o cyklistike.8

Obr. 8:
Zdroj:

Ďalšie informácie:
New Residents’ tours (Germany). In:
FGM-AMOR (Publisher) (2011): LIFE CYCLE Im
plementation Manual. How to run a cycling ac
tion. Chapter 7, Page 84.

• ADFC

Ďalší podobný prístup k poskytovaniu informácií novým
obyvateľom o jestvujúcej cyklistickej infraštruktúre a
cyklotrasách je organizovanie špeciálnych cyklotúr pre
nových obyvateľov. Výhodou je, že účastníci získajú reál
ny obraz o novej lokalite. Tieto cyklotúry vedú členovia
miestneho cyklistického združenia, ktorí môžu predstaviť
novým obyvateľom cyklistickú infraštruktúru danej loka
lity. Osobitná forma cyklotúr pre nových obyvateľov bola
7
8

Mesto Münster (2009)
Projekt LIFE CYCLE (2009)

ADFC City Pilot in Germany
ADFC, Wieland

• Presentation on Munich’s new citizen starter kit.
URL:
http://www.scp-knowled-ge.eu/sites/
default/files/CORPUS%20WP%203%20WS%20
II%20Martin%20Schreiner%20Marketing%20Sus
tainable%20Mobility.pdf (20.12.2011).

9

ADFC (2011a)
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2.1.4

Značenie a informačné miesta
miestnych cyklotrás

IInformácie o miestnych cyklotrasách a cyklistických
zariadeniach tvoria podstatnú súčasť každej dobrej
cyklistickej mapy. Okrem toho, že sú tieto informácie
uvedené v mape, možno ich poskytovať aj vo forme
značení a infotabúľ priamo na cyklotrasách. Dobrým
príkladom je v tomto smere talianske mesto Bolzano.
V Bolzane zohráva horizontálne značenie mnoho funkcií.
Predovšetkým pomáha občanom orientovať sa v meste.
Je vyvinuté pre všetkých cyklistov, ľudí dochádzajúcich
do práce ako aj pre turistov, ktorí mesto nepoznajú. 10

2.1.5

Ďalším užitočným propagačným materiálom sú miestne
cyklistické brožúry zamerané na rôzne témy. Ich obsah
možno jednoducho upraviť potrebám rôznych miest.
V mestách, ktoré s cyklistikou začínajú, môže taká bro
žúra obsahovať stručnú históriu cyklistiky, opis hlav
ných častí bicykla a jeho vybavenie. Taktiež môže obsa
hovať informácie o údržbe bicykla a ponúkať tipy na
používanie bicykla ako dopravného prostriedku na cesty
do práce. Samozrejmosťou by mala byť cyklomapa oko
lia. 11

Obr. 10:
Zdroj:
Obr. 9:
Zdroj:

Brožúra “Velostadt Zürich”
Mesto Zurich 2007

Cyklistický kalendár je vý
borným spôsobom ako infor
movať širokú verejnosť o
nadchádzajúcich cyklistick
ých podujatiach. Kalendár
môže informovať o otvorení
nových cyklotrás alebo ich
aktualizáciu. Príkladom je
cyklokalendár mesta Mníchov
a jeho okolia (viď obrá
zok 11). Cyklokalendár môže
byť zverejnený na miestnych
webových stránkach alebo na
špeciálnych stránkach veno
vaných cyklistike.

Značenie, Bolzano (Taliansko)
Deffner 2011

Okrem ukazovateľov smeru tvorí súčasť značenia aj
informácia o názve cyklotrasy, zaujímavých miestach,
športoviskách, verejnej doprave a podobne. Na každej
značke by mal byť rozoznateľný korporátny dizajn
značenie miestnej cyklistickej mobility (viď kapitolu
6.1.2 v časti Komunikácia). Okrem toho prítomnosť
takéhoto značenia v meste pomáha zvyšovať prijímanie
cyklistov medzi ostatnými účastníkmi dopravy.
Ďalšie informácie o značení a informačných bodoch
v systéme mesta Bolzano možno nájsť v kapitole 6.1.2
v časti IV o komunikácii a marketingu.
Obr. 11:
Zdroj:
10 Odsek prevzatý z Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (rok
neuvedený) a upravený

Miestne cyklistické brožúry, kalendáre
a podobne

11

Cyklistický kalendár
Mesto Mníchov 2011

Odsek prevzatý od Urbanczyka (2010) a upravený
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2.2

Všeobecné informácie o Mníchove

Všeobecné informácie o cyklistike zahŕňajú všetky druhy
informačných materiálov, ktoré by mohli zaujímať po
tenciálnych cyklistov. Môže ísť napríklad o technické
detaily rôznych bicyklov, dostupné komponenty, infor
mácie o poskytovaných službách a podobne.

2.2.1

Cyklistické trhy a podujatia

Podujatia zamerané na testovanie bicyklov ponúkajú
verejnosti otestovať niektoré druhy bicyklov, ku ktorým
by sa inak nedostali. Podujatia sa môžu zameriavať na
širokú verejnosť alebo na potreby špecifických skupín
cyklistov, ktorými môžu byť starší občania, postihnutí
alebo rodiny s malými deťmi. 12

Mestá, v ktorých je cyklistika na pomerne rozvinutej
úrovni, ale ešte stále nie je plne integrovaná do mest
skej kultúry, sa môžu zamerať na rozšírenie používania
bicyklov, a to zavedením nákladných bicyklov alebo za
meraním sa na rodiny s deťmi.
V mestách, kde je cyklistika súčasťou väčšinovej
kultúry, je možné zamerať sa na špecifické cieľové
skupiny, ako sú napríklad osoby s istými telesnými
obmedzeniami, ktorým by mohli pomôcť napríklad
tricykle, bicykle poháňané rukami, elektrické bicykle
a podobne.
Hlavnými iniciujúcimi subjektmi sú:

• Miestne cyklistické organizácie alebo záujmové
skupiny
Možnými partnermi sú:

Základnou prekážkou cyklistiky sú chýbajúce vhodné
bicykle. Dnes sa ľudia môžu oboznámiť s celým radom
bicyklov na internete alebo inými formami reklamy.
Osobné stretnutia sú však pri budovaní odhodlania
bicyklovať nenahraditeľné.

• Výrobcovia a miestni predajcovia bicyklov
• Záujmové skupiny a združenia
• Miestne médiá
• Turistické organizácie

Nové druhy bicyklov – elektrické bicykle – si však ľudia
bez ich otestovania zrejme nekúpia. Podujatia zam
erané na testovanie bicyklov ponúkajú tiež možnosť
vyskúšať si širší výber, než možno nájsť u jednotlivých
predajcov.

Ďalšie informácie:
PRESTO consortium (2011c): Factsheet: Bike
Testing Events.

2.2.2
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Obr. 12: Podujatie Eurobike fair v Nemecku
Podujatie Eurobike fair v Nemecku

Cieľové skupiny
V mestách, ktoré sú na začiatku svojej cesty v podporo
vaní cyklistiky, sú cieľovou skupinou potenciálni cyklis
ti. Môže ísť o dospelých, ktorí sa naposledy bicyklovali,
keď boli deťmi a nové trendy už nezachytili.

12 Odsek prevzatý z konzorcia PRESTO, upravený

Cyklistické komponenty

Pre cyklistov alebo potenciálnych cyklistov je veľmi
dôležité mať informácie o bicykloch a ich komponen
toch. Predovšetkým ľudia, ktorí sa doteraz nebicy
klovali, ale chcú tak urobiť v budúcnosti, potrebujú
spoľahlivé informácie predovšetkým pri kúpe bicykla.
Ale aj ľudia, ktorí bicykel už využívajú, sa zaujímajú o
rôzne komponenty. Pri kúpe bicyklov môžu byť dobrým
zdrojom informácií aj rôzne testy bicyklov publikované
v cyklistických periodikách.
Národné cyklistické združenia často publikujú in
formácie o cyklistických doplnkoch, akými sú helmy,
svetlá alebo brzdy, za účelom podpory bezpečnosti
cyklistiky. Obrázok 13 ukazuje testovanie cyklistických
heliem v nemeckom Heidelbergu.

Kapitola III: Služby
Všetky kampane zamerané na presadzovanie cyklistiky
v súčasnosti využívajú internetové aplikácie na infor
movanie ľudí, ktorí sa zaujímajú o cyklistiku (viac in
formácií je k dispozícii v časti IV „Komunikáciou k zmene
správania“). Okrem marketingových cieľov možno in
ternet využiť aj ako zdroj praktických informácií.

Obr. 13:
Zdroj:

Cyklistické helmy – testovanie a poradenstvo
(Nemecko)
ADFC Heidelberg

Pri podpore cyklistiky ako každodenného spôsobu do
pravy do práce je užitočné informovať o komponen
toch bicyklov, čo zjednodušuje bicyklovanie a robí ho
pohodlnejším.

Príkladmi internetových informácií o cyklistike pre ex
pertov, ktoré sú užitočné pre každého, kto je zapojený
do podporných aktivít, sú webové stránky zbierajúce in
formácie o cyklistických marketingových podujatiach a
prípadových štúdiách v iných mestách alebo krajinách.
Zaujímavými príkladmi webových stránok s databázami
sú napríklad:

• Holandsko

Fietsberaad (www.fietsberaad.nl):
Táto webová stránka ponúka poznatky a databá
zu so zaujímavými príkladmi. Väčšina informácií
je z Holandska, ale možno tu nájsť aj informácie
pochádzajúce z iných krajín.

• Webová

stránka Eltis (www.eltis.org): Financo
vaná Programom EÚ Inteligentná energetika.
Stránka ponúka informácie, prípadové štúdie
a videá o všetkých otázkach a projektoch sú
visiacich s manažmentom mobility v Európskej
únii. Registrovaným užívateľom ponúka stránka
ďalšie informácie, ako sú publikácie, fotografie,
štatistické údaje o cyklistike, a umožňuje priame
„sieťovanie“ s ďalšími registrovanými expertmi.

• Webová stránka projektu trvalo udržateľnej dopra

Obr. 14:
Zdroj:

2.3

Brožúra o bezpečnom bicyklovaní
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)/
www.grafikdesign-weber.de

Odborné informácie o bicyklovaní

Aj pre cyklistických odborníkov a ľudí zapojených do
aktivít zameraných na presadzovanie cyklistiky je k dis
pozícii celý rad informačných možností. Nasledujúca ka
pitola ponúka užitočné údaje o zdrojoch informácií týka
júcich sa prípadových štúdií, príkladov najlepšej praxe a
najnovšom vývoji v plánovaní a podpore cyklistiky.

2.3.1

Informácie prostredníctvom internetu

V súčasnosti je internet primárnym zdrojom informácií.
A to sa týka aj cyklistiky a súvisiacich oblastí. Inter
net ponúka informácie, ktoré sú okamžite k dispozícii
a často svojim rozsahom prekračujú bežný rámec
tlačených informácií.

vy v mestách (www.sutp.org): SUTP je projektom
medzinárodnej spolupráce pre trvalo udržateľnú
dopravu v mestách. Stránka poskytuje informácie,
poradenstvo, štúdie a príklady z praxe trvalo
udržateľnej dopravy, vrátane cyklistiky.

• Anglická

verzia nemeckej internetovej platformy
„Fahrradportal“, ktorá je súčasťou nemeckej národ
nej cyklistickej stratégie (www.nationaler-rad

• verkehrsplan.de/en/transferstelle/),

ponúka od
borné informácie týkajúce sa všetkých otázok
cyklistiky.

• Webová

stránka projektu Lifecycle (www.lifecy
cle.cc), vrátane databázy prípadových štúdií.

• Webová stránka Cyklistické ambasády Dánska (www.
cycling-embassy.dk), Británie (www.cycling-em
bassy.org.uk) a Holandska (www.dutchcycling.nl).
Stránky ukazujú dobré príklady z praxe na národnej
úrovni, tak aby sa záujemcovia mohli oboznámiť s
jestvujúcimi skúsenosťami v daných krajinách.
Pre cyklistov sú webové stránky poskytujúce informácie
o cyklistike v danej krajine alebo regióne veľmi dôležité.
Obsahujú informácie o miestnych cyklotrasách a ostat
nej infraštruktúre a často obsahujú aj online plánovač
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trás alebo inú interaktívnu aplikáciu (vid nižšie). Niek
toré mestá majú vlastnú stránku venovanú cyklistike,
iné jednoducho integrujú informácie o cyklistike do
oficiálnej stránky mesta alebo regiónu.

Obr. 15:
Zdroj:

Na európskej úrovni funguje ako zastrešujúca organizá
cia pre národné združenia Európska federácia cyklistov
(ECF). Pre cyklistov sú však dôležitým kontaktným bo
dom národné združenia. V mnohých mestách sú miestne
pobočky národného združenia, ktoré poskytujú informácie
o trasách, miestnej infraštruktúre a o cyklistickej mobi
lite vo všeobecnosti. Tieto pobočky sú dôležité z pohľadu
osobného informovania cyklistov. Niektoré mestá, ako
je tomu napríklad v prípade nemeckej ADFC, organizujú
špeciálne cyklistické túry pre nových obyvateľov (pod
robnosti viď v kapitole 2.1.3).

Domovská stránka Dublinu venovaná cyklistike (Írsko)
www.dublincitycycling.ie

Ďalšie informácie o cyklistike ponúkajú internetové blo
gy. Známym cyklistickým blogom je www.copenhagen
ize.com, ktorý bol iniciovaný súkromnou osobou, zastu
pujúcou bežných ľudí, ktorí v Kodani využívajú bicykle.
Cieľom je zmeniť obraz cyklistiky a prezentovať ju ako
každodenný spôsob dopravy.13

Obr. 17:
Zdroj:

Miestna pobočka ADFC v Brémach (Nemecko)
ADFC Bremen, Grundey

Prípadová štúdia: “Radort-Bremen”
(miesto pre cyklistiku Brémy) (Nemecko)
Radort je centrom informačných služieb (viď obrá
zok 17) brémskej pobočky Nemeckej národnej
cyklistickej organizácie (ADFC). Služby zahŕňajú:
• Kódovanie bicyklov (pre potreby identifikácie
v prípade krádeže)

• Trh s ojazdenými bicyklami
• Poradenstvo
• Informačné brožúry
Takisto ponúkajú celý rad literatúry a informácií o
otázkach spojených s cyklistikou, ako sú napríklad:
• Podrobné regionálne mapy pre každodenné
jazdy alebo dlhšie túry
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Obr. 16:
Zdroj:

2.3.2

Screenshot copenhagenize.com
www.copenhagenize.com

• Cyklomapy ADFC (pokrývajúce Nemecko)
• Kniha o cyklotrasách v susedných krajinách
• Cyklistické knihy (turistickí sprievodcovia,

Národné a medzinárodné cyklistické
združenia

technické knihy)

• Odporúčania ubytovaní vhodných pre cyklistov
• Cyklistické periodiká ADFC

Pokiaľ ide o presadzovanie a podporu cyklistiky, význam
nými aktérmi sú národné a medzinárodné cyklistické
združenia. Okrem všeobecného lobovania v prospech
cyklistiky ako modernej mobility slúžia aj ako zdroj in
formácií.
13

Colville-Andersen (2010)

V Brémach miestny úrad dotuje prevádzkové
náklady Radortu. 14

14

Prípadová štúdia prevzatá z PRESTO consortium (2011b) a
upravená

Kapitola III: Služby

Ďalšie informácie:
PRESTO consortium (2011b): Factsheet Cycling
Information Centres/Mobility Centres.

2.4

Odborné časopisy o cyklistike

Ďalším významným zdrojom informácií pre cyklistov a
najmä odborníkov na plánovanie a podporu cyklistiky
sú odborné časopisy. Svoje periodiká vydávajú zvyčajne
národné cyklistické združenia, ktoré ich poskytujú
spravidla svojim členom.
Niekoľko príkladov periodík, ktoré možno nájsť na
webe:

• Jednorazový časopis v angličtine „Cycling Cities“
holandského Fietsersbond (bezplatne na stiahnut
ie na www.fiet

• sersbond.nl/english-info).
• “Info-Bulletin” Velokonferenz Schweiz (bezplatne
na stiahnutie, len v nemčine).

• Cyklistický

magazín CTC, Britská národná cyklis
tická organizácia, možno ho zadarmo čítať online
(www.ctc.org.uk/).

129

3.

Cyklistika a verejná doprava

Cyklistika je predovšetkým spôsobom dopravy na
krátke vzdialenosti, väčšinou 1-10 km, môže však hrať
významnú úlohu aj pri dlhších trasách. Na tomto mi
este sa budeme zaoberať prepojeniami medzi verejnou
dopravou a cyklistikou, infraštruktúrou na uľahčenie
týchto prepojení a otázkou prevozu bicyklov verejnou
dopravou. Intermodálna integrácia cyklistickej a vere
jnej dopravy je doplnkovou službou verejnej dopravy.
Na presadenie integrácie cyklistiky a verejnej dopravy
treba poznať výhody takejto integrácie. Nariadenia a
investície do intermodality potrebujú silnú politickú
podporu. Keďže väčšinu prevádzkovateľov verejnej do
pravy vlastnia obce, prijímatelia rozhodnutí a verejná
správa sú dôležitou cieľovou skupinou v snahách o pre
sadenie intermodálnej integrácie. 15

Prínosy:

• Využitie bicykla na cestu na zastávku verejnej do
pravy je účinným spôsobom, ako uskutočniť dlhšie
cesty (viac ako 7,5 km). Závisí to samozrejme
od cieľa a subjektívnej kvality verejnej dopravy.
Zvyšuje sa tak mobilita ľudí, ktorí nevlastnia au
tomobil, respektíve sa znižuje potreba využívať
auto.

• Pre

prevádzkovateľov verejnej dopravy predsta
vuje cyklistika zaujímavý „prípoj“, ktorého poten
ciál treba ďalej rozvíjať. Zvyšuje sa priestorový
záber verejnej dopravy (viď obrázok 19). Parkova
cie potreby sú v tomto prípade oveľa menšie, ako
v prípade áut.

Cyklistická vzdialenosť
4km = 50,24 km²
Pešia vzdialenosť
1km = 3,14km²

3.1

Prínosy intermodálnej integrácie

Na všetky zastávky verejnej dopravy sa treba pozerať
ako na potenciálne prestupné body medzi verejnou do
pravou a cyklistickou sieťou. Integrovanie verejnej do
pravy s cyklistickou sieťou prináša výhody pre verejnú
dopravu aj cyklistiku. Verejná doprava a bicyklovanie sa
navzájom dopĺňajú (viď obrázok 18). 16

MHD

Obr. 19:
Zdroj:

Potenciálny priestorový záber zastávok verejnej
dopravy
Vlastná kompilácia adaptovaná od Beima 2010

Potenciály tohto spôsobu dopravy sú vysoké. V Holand
sku prichádza okolo 40% pasažierov železnice na stan
icu na bicykli. Podobne, 14% autobusových pasažierov
používa bicykel.

3.2

Parkovanie na zastávkach verejnej
dopravy

Mnoho prevádzkovateľov verejnej dopravy investuje do
budovania zariadení na parkovanie bicyklov na hlavných
zastávkach. 17
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Obr. 18:
Zdroj:

Príklad intermodálneho dopravného reťazca
Vlastná kompilácia

15 Odsek prevzatý od Dufoura (2010) a upravený
16 Odsek prevzatý z RESTO consortium (2011d) a upravený

Zabezpečenie kvalitných zariadení na parkovanie je
veľmi dôležité. Ak majú byť bicykle zaparkované na
dlhší čas (viac ako 2 hodiny), požiadavky na bezpečnosť
a pohodlie budú vysoké.

17 Odsek prevzatý od Dufoura (2010) a upravený

Kapitola III: Služby
Parkovanie bicyklov by malo byť štandardom na
všetkých vlakových staniciach v mestách. Cykloparko
viská by mali byť lokalizované na logickej prístupovej
trase, neďaleko od perónov.
Parkoviská pre bicykle sa budujú posledných desať rokov.
Pôvod majú v Holandsku, Nemecku a Švajčiarsku. Viac sa
o cyklostanovištiach možno dočítať v kapitole 5.1.

Pri implementácii tejto možnosti treba tiež zabezpečiť,
aby skutočná trasa od vchodu stanice k perónu
bola prispôsobená na bicykle. Podobne aj ostatná
infraštruktúra na staniciach, na perónoch a vo vlakoch
musí byť prispôsobená a to nielen pre cyklistov ale aj
pre ostatných cestujúcich.

Parkovanie bicyklov má zmysel aj na zastávkach
hlavných trás mestskej verejnej dopravy, ako sú stan
ice metra a ľahkej železnice, rýchloelektričiek alebo
autobusov. Cyklistika môže byť prípojom regionálnych
autobusov na okrajoch mestských oblastí. V malých
mestečkách bude cyklistika slúžiť skôr ako alternatíva
verejnej dopravy než ako doplnok, keďže vzdialenosti
sú v tomto prípade kratšie.

3.3

Prevážanie bicyklov v prostriedkoch
verejnej dopravy

Jednou z foriem, ako integrovať cyklistiku s verejnou
dopravou v mnohých krajinách Európy, je umožniť ich
prevážanie v prostriedkoch verejnej dopravy. Nap
riek počiatočným obavám sa to ukázalo ako praktické
riešenie, ak je starostlivo naplánované. Treba mať však
na pamäti, že táto služba budeme mať viac-menej
rekreačný charakter. Nemecké železnice si uvedomili,
že tento rekreačný charakter je pre ne veľmi výhod
ný, keďže im prináša novú kategóriu klientov. Pre ľudí
cestujúcich do práce však bude táto služba limitovaná,
keďže v čase špičky bývajú vozne preplnené. 18

Obr. 21:
Zdroj:

Označenie – možnosť naloženia bicyklov je
obmedzená
Hefter 2011

Tu je niekoľko príkladov opatrení, ktoré sa ukázali byť
efektívnymi:
Špeciálny cyklistické vozne: Jednou z možností, ako
vziať bicykel do vlaku, je pridať osobitný vozeň na tento
účel, čo je typickým nemeckým riešením tohto dopytu
na rekreačnom trhu. Vlak ponúkajúci túto službu môže
jazdiť so špeciálnou frekvenciou (napríklad každých 30
minút). V niektorých prípadoch môžu mať tieto vozne
zabudované stojany na bicykle. Inou možnosťou je
zabezpečiť priestor v každom vozidle (na začiatku ale
bo na konci), ktorý je prispôsobený bicyklom.
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Obr. 20:
Zdroj:

Nakladanie bicyklov v Dánsku
www.eltis.org, Schiffer

Obr. 22:
18 Chapter taken from GTZ (Publisher) / Godefrooij et al. (Ed.)
(2009) and edited

Zdroj:

Špeciálne stojany na bicykle v nemeckom vlaku
Intercity
Tine, www.radreise-wiki.de

Priestor vyčlenený v bežnom vozni alebo v nákladnom
vozni: Takisto je možné umožniť naloženie bicyklov do
rohu každého vozňa, ako je tomu na Denver Light Rail
alebo holandských intercity vlakoch, alebo do osobit
ných vozňov, ako je tomu na Amtraku v USA (nákladný
vozeň). Takéto opatrenia často nevyžadujú špeciálne
vagóny, ale len dôsledné označenie a informovanosť.

Prípadová štúdia: Preprava bicyklov v regionálnych vlakoch v Nemecku
Nemecká železničná spoločnosť DB umožňuje pre
pravu bicyklov na väčšine miestnych a regionálnych
tratiach. DB umožňuje prepravu bicyklov najmä
na rekreačné účely, avšak jestvujúce vybavenie
možno použiť aj na každodenné dochádzanie do
práce. V mestských regiónoch je niekedy preprava
bicyklov obmedzená vzhľadom na veľký počet ces
tujúcich. Na väčšine vozňov regionálnych vlakov
je jasne uvedené, ktoré časti vozňov sú určené
pre bicykle (viď obrázok 24). Niektoré moderné
regionálne vlaky majú dokonca osobitné vlakové
kupé s bezpečnostnými popruhmi na upevnenie
bicyklov. Skladacie sedadlá umožňujú cestujúcim
sadnúť si vedľa bicykla (viď obrázok 25). 19

Niektoré systémy spoplatňujú malo sumou dopravu bi
cyklov, zatiaľ čo iné nie. Odpovedať na otázku, či pre
pravu bicyklov spoplatniť alebo nie, môže byť zložitá,
a to najmä v krajinách, kde majú mnohí cestujúci nízke
príjmy. Avšak v prípade vysokej miery integrácie cyklis
tickej a verejnej dopravy môže byť zavedenie primera
ného poplatku vhodné, pretože sa využije na údržbu
celého systému.
Časové obmedzenia: Mnohé systémy umožňujú pre
pravu bicyklov mimo dopravnej špičky a obmedzujú ju
v čase špičky, keď je najžiadanejšia.

V rýchlovlakoch DB nie je možné bicykle prevážať.

Skladacie bicykle: Skladacie bicykle sú ďalšou
možnosťou, avšak pre niektorých užívateľov môžu byť
príliš drahé.
V niektorých mestách možno vziať bicykel aj do au
tobusu. Táto alternatíva však nie je veľmi rozšírená
vzhľadom na obmedzený priestor v autobusoch.
Možnosťou je inštalácia špeciálnych nosičov v zadnej
časti autobusu (viď obrázok 23).

Obr. 24:
Zdroj:

Označenie, že preprava bicykla je možná
Hefter 2011
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Obr. 23:
Zdroj:

Nosič na bicykle na autobuse v Nemecku
Hadhuey 2009, www.wikipedia.org

Obr. 25:
Zdroj: 		

19

Špeciálne kupé pre bicykle v regionálnom
vlaku DB
Hefter 2011

DB Mobility Logistics AG (2011)

Kapitola III: Služby

Ďalšie informácie:
Dufour, Dirk (2010): PRESTO Cycling Policy Guide.
Cycling Infrastructure. Chapter 4: Cycling and
public transport.
GTZ – Deutsche Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit (Publisher) / Godefrooij, Tom;
Pardo, Carlosfelipe; Sagaris, Lake (Editors)
(2009): Cycling-Inclusive Policy Development. A
Handbook. Eschborn, Utrecht. Chapter 11: Build
ing a multimodal transport system: integrating
cycling and public transportation.
PRESTO consortium (2011d): Factsheet: Cycling
Facilities at Interchanges.
Van den Bulcke 2009: Bikes on public transport.
Bikes on light rail, metro, tram and bus. (Veloc
ity, 12th of May 2009, Brussels).
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4.

• Karty:

Systém zdieľania bicyklov

Najbežnejším prístupovým prostriedkom
je (smart)karta. Používajú sa rôzne typy kariet
– magnetická, čipová, kreditná alebo RFID karta
(viď obrázok 27).

Prenájom alebo zdieľanie bicyklov funguje v rade
miest a regiónov celej Európy. Zdieľanie bicyklov je
v súčasnosti rozšírené a populárne najmä v krajinách
západnej a južnej Európy, zatiaľ čo vo východnej Európe
sa veľmi neuchytilo. Ale aj tu sa za uplynulé roky začína
v niektorých krajinách udomácňovať. Systémy zdieľania
bicyklov možno nájsť v Prahe, Krakove a Ľubľane. Keďže
medzi tými systémami sú veľké rozdiely, treba sa bližšie
pozrieť na charakteristiky a rozdielne prístupy, ktoré sa
v nich uplatňujú. Toto je osobitne dôležité v prípade
zavádzania nového systému, aby vyhovoval daným pod
mienkam konkrétneho miesta.

4.1

• Kódový prístup k prenájmu: Užívateľa zavolá ale
bo pošle SMS s požadovanými údajmi na centrálne
číslo a dostane prístupový kód alebo iné prístupové
informácie. Prístupový kód sa vloží do elektronick
ého alebo mechanické čítacieho zariadenia.

• Kľúče: Niektoré systémy, najmä v Taliansku, vyu
žívajú kľúče.

• Zálohy: Niektoré systémy, ako napríklad v dánskom
Aalborgu (103 000 obyvateľov), ktorý je súčasťou
projektu CIVITAS ARCHIMEDES, možno použiť jed
noduchým vložením mince (obrázok 31). Samotné
použitie bicykla je bezplatné. 20

Rôzne systémy zdieľania bicyklov

Nie všetky systémy zdieľania bicyklov sú rovnaké, keďže
sa musia prispôsobiť miestnym podmienkam. Fyzické a
inštitucionálne faktory dizajnu zdieľania bicyklov možno
kategorizovať nasledovne: fyzický dizajn, servisný dizajn
a inštitucionálny dizajn (viď obrázok 26).

4.2

Fyzický dizajn

Prístupová technológia
Prístupová technológia systémov zdieľania bicyklov je
rôzna a závisí od veľkosti systému, dostupných financií
a použitej technológie:

Obr. 27:
Zdroj:

Karta systému zdieľania bicyklov v Štokholme
Kalina, choice GmbH

Rozdiely v systémoch zdieľania verejných bicyklov
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Fyzický design
Technológie
založené na
prístupe

Obr. 26:
Zdroj:

Bicykle

Terminály

Inštitucionálna
štruktúra

Design služieb
Rozsah
a hustota
siete

Dostupnosť
služieb

Registrácia

Poplatky

Informácie

Prevádzkovatelia

Ceny a
financovanie

Rozdiely v systémoch zdieľania bicyklov
Vlastná kompilácia

20

Odsek prevzatý od Büttnera et al. (2011) a upravený

Kapitola III: Služby
Bicykle
Bicykle, ktoré sa využívajú v systémoch zdieľania bi
cyklov, sú rôzne. Napriek tomu však nesú tieto znaky
podobnosti:

• Robustné

diely: za účelom minimalizácie škôd
spôsobených vandalmi a kvôli jednoduchej údrž
be sa používajú robustné diely, ktoré je ľahké
vymeniť.

• Jednotný dizajn: prevádzkovatelia používajú jed
notný dizajn kvôli jednoduchej identifikácii a aby
sa predchádzalo krádežiam.

• Jednotná veľkosť pre všetkých: Systémy zdieľania
bicyklov takmer vždy ponúkajú jeden typ bi
cyklov. Nastaviteľné sedadlo ich robí vhodnými pre
všetkých užívateľov. Sú však skupiny osôb (s malý
mi deťmi, staršie osoby, veľmi malé alebo veľmi
veľké osoby), ktoré zrejme tieto bicykle nebudú
môcť využiť.

Obr. 29:
Zdroj:

Systém zdieľania bicyklov “DB Call a bike”,
Frankfurt (Nemecko)
Hefter 2011

Obr. 30:
Zdroj:

kódovací zámok “DB Call a Bike”
Hefter 2011

Bicykle sa však v niektorých charakteristikách líšia. Tie
to rozdiely súvisia s rôznymi typmi prevádzky, financo
vaním a servisom.

• Priestor

na reklamu: prevádzkovatelia upravujú
dizajn bicykla podľa toho, či ho využívajú aj na re
klamu. Na tento účel možno využiť napríklad rám
a niektoré časti bicykla (viď obrázok 32).

• Zámky

na bicykel: Bicykle bývajú spravidla elek
tronicky alebo mechanicky uzamknuté (viď obráz
ky 35 až 38).
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Obr. 28:
Zdroj:

Robustné predné svetlo “DB Call a bike”
Hefter 2011

Obr. 31:
Zdroj:

Systém založený na zaplatení zálohy v Aalborgu
(Dánsko)
Mesto Aalborg

Obr. 32:
Zdroj:

Obr. 34:
Zdroj:

Robustný bicykel a stanica bežného systému
zdieľania bicyklov, Aalborg (Dánsko)
Mesto Aalborg

Bicyklový zámok Nextbike, Frankfurt (Nemecko)
(bežný systém zdieľania bicyklov)
Hefter 2011

Obr. 33:
Zdroj:

Obr. 35:
Zdroj:

Bežný systém zdieľania bicyklov “Nextbike”,
Frankfurt (Nemecko)
Hefter 2011

Stanovište BalticBike, kde sú bicykle uzamknuté
zámkom zabezpečeným spoločným kódom (bežný
systém zdieľania), Riga (Lotyšsko)
Riga Energy agency

Stanovištia
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Stanovištia sú zahrnuté takmer do všetkých systémov
zdieľania bicyklov. Systémy bez stanovištia sú zried
kavé, ale príklady existujú.

• Bežné stanovištia: Bicykel je uzamknutý v parko
vacom zariadení mechanickým zámkom na bicykli
alebo zámkom na parkovacom zariadení.

• Vysokokvalitné

stanovištia s parkovacími mies
tami: najčastejší typ stanovíšť na parkovanie bi
cyklov obsahuje parkovacie miesta a prenajímací
terminál, ktoré sú navzájom prepojené. Bicykel je
uzamknutý k elektronicky zabezpečenému parko
vaciemu miestu. Prenajímanie sa uskutočňuje na
prenajímacej jednotke (terminál alebo samotné
parkovacie zariadenie), ktoré môže mať dotykové
displeje, čítačky kariet, čítačky RFID, tlačiarne
alebo klávesnice. Stanovištia systémov zdieľania
bicyklov môžu ponúkať aj priestor na reklamu a
ďalšie informácie (viď obrázky 35 až 37).

Kapitola III: Služby
4.3

Služby

Rozsah a hustota poskytovania služby
Rozsah schémy a jej hustota sú určované veľkosťou
mesta alebo regiónu, cieľovými skupinami, finančnými
možnosťami a cieľmi systému zdieľania bicyklov.
Väčšina schém v mestách pokrýva len centrálne, husto
obývané oblasti mesta, a ponúka stanovištia každých
300 metrov, čím užívateľom poskytuje dobré možnosti
pohybu v danej oblasti na bicykli. Hustota regionálnych
schém je však nižšia a tieto schému sú väčšinou projek
tované na dlhšie obdobia prenájmu.
Dostupnosť služby
Obr. 36:
Zdroj:

Vysokokvalitný systém zdieľania bicyklov, Dublin
(Írsko)
Hefter 2011

Dostupnosť služby je v rôznych mestách rôzna. Väčšinou
sa služby ponúkajú 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
Niektoré sa však v noci zatvárajú.
Aj sezónna dostupnosť je rôzna. Niektoré systémy
v zime nefungujú, iné fungujú celoročne.
Registrácia
Registráciu vyžadujú takmer všetky systémy zdieľania
bicyklov, aby sa tak predišlo stratám bicyklov zo stra
ny anonymných užívateľov a aby sa platili poplatky.
Registračné poplatky sa pohybujú od nulovej úrovne
až po niekoľko desiatok eur, v závislosti od doby regis
trácie.

Obr. 37:
Zdroj:

Prístupové stanovište vysokokvalitného systému
zdieľania “Homeport”, Praha (Česká republika)
Birkholz 2011

Väčšina schém ponúka registračné poplatky, ktoré sú
nižšie než náklady na iný druh dopravy. Niektoré sys
témy, konkrétne vo Francúzsku a Aalborgu, vyžadujú na
začiatku zloženie vyššej zálohy.
Poplatky
Poplatky sú stanovené v takej výške, aby podporovali
ciele systému zdieľania bicyklov. Väčšina schém pod
poruje denné krátkodobé prenájmy. Preto je prvých 30
minút vo väčšine systémov bezplatných. Cena prenájmu
potom exponenciálne rastie, až dosiahne denné maxi
mum alebo pokutu. V iných systémoch sa platí hneď
od prvej minúty a cena rastie lineárne, až dosiahne
pomerne nízke denné maximum. Väčšina systémov
uplatňuje pokuty, ale zadržanie zálohy za nevrátenie
alebo poškodenie bicykla.

Obr. 38:
Zdroj:

Bicykel Homeport, Praha (Česká republika)
Homeport
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4.4

Inštitucionálny dizajn

Prevádzkovatelia
Prevádzkovateľov systémov zdieľania bicyklov možno
rozdeliť do piatich hlavných kategórií: 21

• Reklamné spoločnosti alebo iné verejnoprospešné or
ganizácie (napr. JCDecaux, Clear Channel, Cemusa);

4.5

Integrácia s verejnou dopravou

Integrácia systémov zdieľania bicyklov do verejnej do
pravy je dôležitým spôsobom presadzovania prepojenia
medzi verejnou dopravou a cyklistikou. Preto sa mnohé
stanovištia zdieľania bicyklov nachádzajú v blízkosti
zastávok verejnej dopravy. 22

• Verejné

alebo súkromné dopravné spoločnosti
(napr. Call a Bike – DB Rent, EFFIA, Veolia);

Prípadová štúdia OV-fiets v Holandsku

• Podnikateľské subjekty v oblasti zdieľania bicyklov

Hlavnou cieľovou skupinou OV-fiets sú ľudia
dochádzajúci za prácou, ktorí chcú skombinovať
využívanie holandských železníc so systémom
zdieľania bicyklov. OF-fiets poskytuje služby 24
hodín denne a 7 dní v týždni na 110 zastávkach
verejnej dopravy a 125 ďalších výpožičných mies
tach. Veľkou výhodou OV-fiets je pohodlný, rých
ly a jednoduchý prístup k bicyklom, kombinácia s
verejnou dopravou a veľký počet stanovíšť. Záka
zníci OV-fiets platia nízky ročný poplatok a potom
platia formou trvalých príkazov. 23

(napr. Nextbike, Bicincittà, C’entro in bici);

• Obecní prevádzkovatelia (napr. Vitoria Španielsko);
• Združenia alebo družstvá (napr. Greenstreet
v Göteborgu, Chemnitzer Stadtfahrrad).
Náklady a financovanie systémov zdieľania bicyklov
Náklady a ich financovanie sú zásadnou otázkou sys
tému zdieľania bicyklov. Dva rozdielne pohľady sa
často miešajú a ktoré treba zvážiť: náklady na in
vestície a prevádzku systému zdieľania bicyklov
(prevádzkový pohľad); a náklady spojené so zmluvou s
prevádzkovateľom (obecný pohľad).
Hlavné náklady možno z prevádzkového pohľadu
rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: infraštruktúra a
implementácia a prevádzkové náklady.
Implementačné náklady vo veľkých systémoch činia
2 500 až 3 000 eur, v závislosti od konfigurácie systému.
Prevádzkové náklady sa vo veľkých systémoch pohybujú
od 1 500 do 2 500 eur za bicykel a rok.
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Obr. 39:
Zdroj:

Hlavné zdroje financovania sú z prevádzkového pohľadu
registračné a užívateľské poplatky, ktoré platí záka
zník. Keďže väčšina systémov ponúka prvých 30 minút
zadarmo, registračné poplatky budú zrejme vo väčšine
systémov dôležitejším zdrojom financií než užívateľské
poplatky. Potrebné sú však aj dotácie, pretože príjmy
od užívateľov sotva pokryjú prevádzkové a investičné
náklady. V závislosti od zmluvy sú tieto schémy spolufi
nancované z reklamy a od sponzorov.
V prípade financovania týchto systémov v malých a
stredne veľkých mestách možno zvážiť niekoľko prístu
pov. Zvážiť možno napríklad partnerstvo s prevádzko
vateľmi verejnej dopravy alebo vytvoriť verejno-súk
romné partnerstvo s priemyselnými sponzormi. Takýmto
príkladom je výpožičný systém v Barclays v Londýne.
Možnosťou je spolufinancovanie z fondov EÚ – príkla
dom je mesto Aalborg v Dánsku alebo Krakov v Poľsku
(viď www.civitas-initiative.eu).
21

Odsek prevzatý od Büttnera et al. (2011) a upravený

OV-Fiets – bežný bicykel
Apdency 2009, www.wikipedia.org

Obr. 40:

Automatický vydávač bicyklov,		
LentNijmegen (Holandsko),		
(160 000 obyvateľov)
Zdroj: Apdency 2009, www.wikipedia.org

22
23

Odsek prevzatý od Büttnera et al. (2011) a upravený
Bührmann (2007), Spapé (2011)

Kapitola III: Služby
Integrácia s verejnou dopravou sa uskutočňuje na troch
úrovniach: integrácia informácií, fyzická integrácia a in
tegrácia z pohľadu technologického prístupu a poplatkov.
Informačná integrácia: informácie o zdieľaní bicyklov
sú prepojené s informáciami o verejnej doprave.
Fyzická integrácia: stanovištia zdieľania bicyklov sú
budované tak, aby cyklodoprava odľahčila verejnú do
pravu v čase špičky, ale aby ponúkla služby tam, kde
verejná doprava nemôže pokryť všetky potreby mobil
ity. Stanovištia zdieľania bicyklov sú často lokalizované
v blízkosti zastávok verejnej dopravy.
Prístup a poplatky: niektoré systémy ponúkajú prístup
k verejnej doprave a zdieľaniu bicyklov na jednu kartu
(viď prípadovú štúdiu o OV-fiets v Holandsku).

Dizajn bicyklov a ich stanovíšť:

• Bicykle a ich stanovištia by mali byť robustné, aby
odolali vandalom a zlodejom

• Bicykle by mali myť jednotný a odlišujúci vzhľad,
aby boli viditeľné v doprave (posilnenie identity
systému).
Model financovania (vlastníctvo a prevádzka):

• Pre

dlhodobý úspech systému zdieľania bicyklov
je financovanie zásadnou otázkou. Pre finančný
model sú rozhodujúce dva aspekty: ambície mies
tnej samosprávy a veľkosť systému v spojení s
veľkosťou mesta.

Integrácia s ostatnými druhmi dopravy – technická
a praktická:

• Integrácia
4.6

Faktory úspechu systémov zdieľania
bicyklov

Príčiny úspechu systémov zdieľania bicyklov sú rôzne.
Hlavným ukazovateľom je dlhodobé fungovanie tejto
služby. Najdôležitejšie aspekty fungovania systémov
zdieľania bicyklov možno zhrnúť do nasledovných se
dem kategórií: 24
Cyklistická infraštruktúra v meste:

• Implementácia plánu cyklistickej infraštruktúry
• Výstavba a údržba cyklotrás
• Rôzne bezpečnostné opatrenia na miestach stretu
s autami (križovatky) a chodcami

• Bezpečné

parkovanie bicyklov, najmä na zastáv
kach verejnej dopravy

Dostupnosť pre užívateľov:

• Jednoduchý prístup k systému
• Jednoduchý proces registrácie
• Hustota stanovíšť, dostatočný

systémov zdieľania bicyklov do ostat
ných druhov dopravy (verejnej dopravy, zdieľania
áut a pod.) z hľadiska registrácie, platieb, spo
ločných prístupových kariet zvyšuje možnosti
užívateľov kombinovať druhy a prispieva k tomu,
aby ich doprava bola lacnejšia a účinnejšia.

• Dôležitým prínosom by mali byť aj nové informačné
a komunikačné technológie: mobilné mapovanie
lokalizácie stanovíšť a dostupnosti bicyklov, možné
intermodálne prepojenia na zastávkach verejnej
dopravy, nové mobilné telefóny, ktoré fungujú aj
ako smart karty a pod.
Redistribúcia premávky:

•S

cieľom zachovať úroveň služby v systéme a tr
valo plniť miestne požiadavky na bicykle na
stanovištiach, je potrebná trvalá redistribúcia
bicyklov z miest destinácií na pôvodné miesta.
Za normálnych okolností si tieto dva typy lokalít
v priebehu dňa vymieňajú svoju funkciu, keďže
ľudia dochádzajúci do práce a odchádzajúci
z práce menia smer toku dopravy.
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počet parkovacích

miest na lokalite

• Rýchla oprava nefunkčných stanovíšť a bicyklov
• Otváracie hodiny
Bezpečnosť:

• Systém zdieľania bicyklov má kapacitu zvýšiť počet
jázd na bicykli a tak znížiť počet nehôd cyklistov.

• Stanovištia by mali byť lokalizované tak, aby nepre
dstavovali prekážku chodcom a autám

• Viditeľnosť a fungovanie zdieľaných bicyklov (osve
tlenie, brzdy, parkovanie a pod.)
24
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Obr. 41:
Zdroj:

Redistribučné vozidlo, Barcelona (Španielsko)
Belzunces 2007, www.wikipedia.org

4.7

Príklady systémov zdieľania
bicyklov

Ako uvádzajú predchádzajúce kapitoly, jestvuje veľké
množstvo systémov zdieľania bicyklov. Jedným zo
spôsobov rozlišovania týchto rôznych systémov je ich
rozdelenie na bežné (low-tech) a vysokokvalitné (hightech) systémy. Nasledujúce dva systémy z východnej
Európy predstavujú jeden bežný a jeden vysokokvalitný
príklad zdieľania bicyklov.

BalticBike v Lotyšsku
V roku 2010 bol v lotyšských mestách Jurmala (55 000
obyvateľov) a Riga (880 000 obyvateľov) spustený sys
tém zdieľania bicyklov „BalticBike“ so 100 bicyklami na
11 stanovištiach. BalticBike je prevádzkovaný v rámci
spolupráce medzi lotyšskými národnými aerolinkami
airBaltic a spoločnosťou zdieľania bicyklov Nextbike.
Bicykle BalticBike môžu používať registrovaní užívatelia
prostredníctvom volania na telefonickú linku.

Bicikelj v Slovinsku
“Bicikelj” v slovinskom meste Ľubľana (278 000 oby
vateľov) je systém zdieľania bicyklov, ktorý prevádz
kuje Europlakat a francúzska reklamná spoločnosť JC
Decaux. Systém bol zavedený v Ľubľane na jar 2011 a
je teda relatívne nový.
Systém ponúka 300 bicyklov na 31 pevných stanovištiach
v širšom centre mesta. Jestvujúce stanovištia možno
lokalizovať na internete alebo pomocou interaktívnej
mapy. Požičané bicykle možno vrátiť na ktoromkoľvek
z 31 stanovíšť v meste. Registrovaní užívatelia si môžu
bicykel požičať 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Bicykle
sa dajú prenajať pomocou čipovej karty s PIN kódom
(len roční predplatitelia) na špeciálnom termináli. Sad
zba za týždenné predplatné je 1 euro a za ročné len tri
eurá. Týždenní predplatitelia sa registrujú na webovej
stránke Bicikelj pomocou kreditnej karty a dostanú
identifikačné číslo a PIN kód.
So svojimi pevnými stanovišťami a terminálmi a prístu
povými čipovými kartami je tento systém typickým hightech systémom. Systém Bicikelj je takmer identický so
systémom zdieľania bicyklov „Velib“ v Paríži alebo so sys
témom „Dublin Bike“ v Írsku, ktoré prevádzkuje JCDEcaux.
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Viac informácií o systéme Bicikelj možno nájsť na
stránke http://en.bicikelj.si/. Ďalšie informácie o hightech systémoch zdieľania bicyklov JCDecaux na stránke
http://en.cyclocity.com/.

Obr. 43:
Zdroj:

Low-tech bicykle BalticBike
www.Balticbike.com

Systém BalticBike je typickým príkladom bežného lowtech systému zdieľania bicyklov, pretože bicykle možno
odomknúť jednoduchým otvorením zakódovaného bi
cyklového zámku25.
Cieľovou skupinou sú turisti a rekreační cyklisti ako aj
pravidelní užívatelia a ľudia cestujúci do práce.
Ďalšie informácie možno nájsť na oficiálnej stránke Bal
ticBike http://www.balticbike.com. Ďalšie informácie
o rôznych schémach Nextbike v Európe možno nájsť na
http://www.nextbike.net/.

4.8

Verejné služby prenájmu bicyklov

Ďalším spôsobom sprístupnenia bicyklov je ich prená
jom. Hlavným rozdielom medzi prenájmom bicyklov a
systémom zdieľania bicyklov je ten, že prenájom nie
je zabezpečovaný non-stop samoobsluhou, nepotre
buje high-tech stanovištia ani bicykle, pretože služba
je poskytovaná konkrétnou osobou. Vyzdvihnutie a
vrátenie bicykla je možné len počas prevádzkových
hodín služby. Vo väčšine prípadov treba bicykel vrátiť
na pôvodné miesto a nie na iné, ako je tomu v prípade
systémov zdieľania bicyklov.
Obr. 42:
Zdroj:

High-tech stanovište Bicikelj v Slovinsku
www.europlakat.si

25

Nextbike GmbH (2011)

Kapitola III: Služby
Prenájom bicyklov často ponúkajú predajcovia alebo
hotely v turistických regiónoch, sú však aj prípady, že
takúto službu ponúka obec.

Ďalšie informácie:
Büttner et al. (2011): Optimising Bike Sharing in
European Cities. A Handbook.
Svetová mapa zdieľania bicyklov na Google-Maps:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe
=UTF8&msa=0&msid=104227318304000014160.0
0043d80f9456b3416ced
Blog zdieľania bicyklov: http://bike-sharing.blog
spot.com/
Článok na Wikipedii o systémoch zdieľania bi
cyklov: http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_
sharing_system

Obr. 44:
Zdroj:

Stanovište prenájmu bicyklov, Bolzano (Taliansko)
Deffner 2006

Obr. 45:

Stanovište prenájmu bicyklov Cicloteque,
Bukurešť (Rumunsko)
Cicloteque / MaiMultVerde

Zdroj:
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Obr. 46:
Zdroj:

Cicloteque – bicykel na prenájom, Bukurešť
(Rumunsko)
Cicloteque / MaiMultVerde

Služby parkovania bicyklov

Oprava a údržba bicyklov

5.1

Cyklistické stanovištia

Bicyklové stanovištia sú veľkými parkovacími zariade
niami, lokalizovanými v blízkosti zastávok verejnej do
pravy. Ponúkajú bezpečné a poveternostným podmien
kam odolné parkovacie priestory pre bicykle a ďalšie
služby súvisiace s cyklistikou. Parkovacie zariadenia
sa spravidla budujú v rámci jestvujúcej infraštruktúry.
Bicyklové stanovištia môžu ponúkať celý rad služieb:

• Oprava a údržba bicyklov
• Čistenie bicyklov
• Cykloobchody
• Prenájom bicyklov a zdieľanie bicyklov
• Predaj cyklomáp, brožúr a iného vybavenia
• Informačné služby pre cyklistov, kancelária miest
neho cyklistického združenia

• Vyrývanie bezpečnostných kódov (viď 7.6)
• Dobíjanie elektrických bicyklov
Okrem typických služieb spojených s cyklistikou môžu
cyklistické stanovištia ponúkať aj rad ďalších služieb:

• Poštové a kuriérne služby
• Predaj lístkov na verejnú dopravu
• Odovzdávanie batožiny
• Iné drobné obchodíky
• Integrácia miestnej turistickej informačnej služby
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“Kombináciou týchto služieb môže dohliadajúci per
sonál vykonať viac úloh a zároveň ponúknuť cyklistom
vyššiu kvalitu služieb“26.

26

Dufour (2010)

Obchod s novými a použitými bicyklami
Požičovňa bicyklov a výpožičné stanice so zdieľanými bicyklami

Cyklistické stanice
Integrované služby

Parkovacie služby pozostávajú z viac než len za
bezpečenia parkovacieho miesta pre bicykle. Treba tiež
vedieť, že parkovacia služba niekedy nevyžaduje tak
mer žiadnu infraštruktúru, ale dôležité sú sprievodné
opatrenia.

Cyklistické informácie, kancelária miestneho cykl. združenia

Umývanie bicyklov
Predaj cyklomáp, brožúr a príslušenstva
Dobíjanie elektrických bicyklov
Bezpečnostné kódovanie bicyklov
Kurierné, balíkové alebo poštovné služby
Predaj cestovných lístkov verejnej dopravy
Lokálne informácie pre turistov
Straty a nálezy
Malé obchody ako trafiky, pekárne alebo kaviarne

Obr. 47:
Zdroj:

Cyklodopravné služby

Strážené parkovanie bicyklov

Služby bicyklového stanovišťa
Vlastná kompilácia

Hlavný iniciátor:

• Miestna samospráva
Možní partneri miestnych zainteresovaných
subjektov:

• Prevádzkovatelia verejnej dopravy
• Integračné programy pre miestny trh práce
• Miestne cyklistické združenia
• Drobní obchodníci a predajcovia
Ďalšie informácie::
PRESTO consortium (2011d): Factsheet: Cycling
Facilities at Interchanges.

Ďalšie služby

5.
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Prípadová štúdia in Mannheime (Nemecko)
Bicyklové stanovište v Mannheime (Nemecko, 325 000
obyvateľov) je umiestnené vedľa hlavnej železničnej
stanice a má priamy bezbariérový vstup. Od roku 1997
bicyklové stanovište ponúka cyklistom bezpečné park
ovanie pre 918 bicyklov non-stop. Budovou je bývalá
poštová hala, ktorá bola opustená a tak sa stanovište
mohlo vybudovať v rámci jestvujúcej infraštruktúry.

Bicyklové stanovište v Mannheime prevádzkuje
miestna verejnoprospešná organizácia, ktorá sa
zameriava na integráciu mladých a nezamestnaných
ľudí do trhu práce. Na tejto stanici sa mladí ľudia
vyškolia napríklad na opravárov bicyklov. 27

Bicyklové stanovište v Mannheime je typickým príkla
dom poskytovania rôznych služieb:

• cyklistický obchod
• oprava a údržba bicyklov
• bezplatný prenájom bicykla počas opravy
vlastného bicykla

• recyklácia starých a nepoužívaných bicyklov
• výročný trh s používanými bicyklami
• prenájom bicyklov
• informačné služby miestnej cyklistickej asociácie

5.2

Obr. 48:
Zdroj:

Bicyklové stanovište, Mannheim (Nemecko)
Hefter 2011

Špeciálne parkovacie opatrenia pre
bicykle

Niekedy treba bicykel zaparkovať len na veľmi krát
ky čas. K tomu môže dôjsť napríklad počas veľkých
verejných podujatí. Na podujatia, akými sú koncerty
pod holým nebom, športové podujatia alebo festivaly,
možno docestovať autom. Vtedy nie je nevyhnutné
inštalovať stále parkovacie zariadenia pre bicykle.
Mesto Zürich (Švajčiarsko, 390 000 obyvateľov) vytvorilo
pre takéto účely špeciálne zariadenie – mobilné parko
vacie zariadenie, ktoré sa dá zadarmo prenajať. Organi
zátori musia zaplatiť len pracovníkov, ktorí zariadenie
prinesú a nainštalujú. Mesto sa snaží spolupracovať s
organizátormi podujatí, aby podporili rozvoj cyklis
tiky.28

28

Mayrhofer (2011)
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Obr. 49:
Zdroj:

27

Mobilné cyklostojany, Zürich (Švajčiarsko)
Mesto Zürich

BIOTOPIA Arbeitsförderungsbetriebe Mannheim gGmbH (2011)

Ďalšou možnosťou pre cyklistov, ako sa dostať na podu
jatia, je zabezpečenie stráženého parkovania. Cyklisti si
tak môžu byť istí, že ich bicykle sú chránené pred ukrad
nutím. Príklad takýchto parkovacích opatrení možno
nájsť v nemeckom Dortmunde (580 000 obyvateľov), kde
miestny cyklistický klub ponúka možnosť zaparkovať
bicykle v stráženej oblasti, zatiaľ čo vlastníci bicyklov
môžu sledovať zápasy miestneho futbalového klubu
(viď obrázok 50). Hlavnou výhodou stráženého parko
viska je nenáročnosť na infraštruktúru.29

Obr. 51:
Zdroj:

5.4

„Cyklistický sluha“, Kodaň (Dánsko)
Cyklistická ambasáda Dánska

Odstraňovanie nepoužívaných
bicyklov

Podobný prístup je praktizovaný v Nemecku. Staré,
opustené a často pokazené bicykle, zaparkované alebo
„zabudnuté“ na verejných priestranstvách, budú po
poslednom upozornení odstraňované.

Obr. 50:
Zdroj:

5.3

Strážené parkovisko, Dortmund (Nemecko)
ADFC Dortmund e.V.

Cyklistický „sluha“

V Kodani bol v roku 2010 zavedený úspešný pilotný pro
jekt zameraný na riešenie nesprávne zaparkovaných bi
cyklov v okolí staníc metra. Najdôležitejšou úlohou tzv.
cyklistického sluhu bolo umiestňovať nesprávne zapark
ované bicykle na správne miesta. Okrem tejto práce aj
olejuje reťaze a dofúkava pneumatiky.”30
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Aby boli cyklisti informovaní, že ich bicykel treba
odstrániť, boli nainštalované značky a každý odstra
ňovaný bicykel dostal malé oznámenie o dôvodoch
odstránenia. Cieľom šesťmesačného projektu bolo
zmeniť správanie cyklistov v oblasti parkovania v blíz
kosti staníc metra, kde blokovali vstupy do stanice. Pro
jekt bol financovaný ako súčasť verejných prác s cieľom
zamestnať dlhodobo nezamestnané osoby.

Obr. 52:
Zdroj:

Poškodený bicykel so žltou výstražnou ceduľkou,
Frankfurt (Nemecko)
Hefter 2012

Napríklad v nemeckých mestách Frankfurt nad Moha
nom, Mannheim31 a Aachen32 raz za rok verejnoprospeš
ná organizácia, miestne cyklistické združenie a miestna
polícia kontrolujú územie mesta s cieľom identifikácie
nepoužívaných a poškodených bicyklov. Tieto bicykle sú
potom odstraňované priamo alebo je na nich zanechaný
odkaz (viď obrázok vyššie).

Projekt zaznamenal úspech a podiel nesprávne zapar
kovaných bicyklov na vybraných staniciach metra.

29
30

Planungsbüro VIA eG (2004)
Cyklistická ambasáda Dánska (2010)

31
32

Mesto Mannheim (2011)
Mesto Aachen (2011)
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6.

Cyklistické tréningy pre dospelých

Strach z premávky je jedným z hlavných dôvodov, prečo
ľudia nebicyklujú. Bicyklovanie vyžaduje zručnosti,
ktoré sú osobitne dôležité v mestách s nízkym podie
lom cyklistov. Cyklisti sú zraniteľnejší než motoristi
a to platí najmä v prípade nedostatočnej cyklistickej
infraštruktúry. Ľudia, ktorí by aj chceli využívať bi
cykel, sa obávajú nebezpečnej dopravy v mestách.
Propagačné a informačné kampane sú jedným zo
spôsobov ako stimulovať ľudí k bezpečnejšiemu bicyklo
vaniu. Tieto kampane môžu prispieť k lepšej situácii na
cestách. Aktívnejšími prístupmi, ako dostať viac ľudí na
bicykel, sú vzdelávacie programy a tréningy zamerané
na bezpečné používanie bicykla a zvýšenie sebavedo
mia. Cielené školenia a tréningy sú zamerané na ľudí,
ktorí sa chcú bicyklovať – zameriavajú sa na zníženie
výskytu nehôd, nesprávne správanie niektorých cyklis
tov a pripravujú najmladších cyklistov na bezpečné
využívanie ciest. Vo všeobecnosti možno povedať, že sa
zameriavajú na nasledovné úlohy33:

• ako jazdiť na bicykli
• ako interagovať bezpečne

s ďalšími účastníkmi

cestnej premávky

Obr. 53:
Zdroj:

Cyklistický tréning pre dospelých
ADFC, Rasch

• ako

Cieľové skupiny

• ktoré

Potenciálnymi cieľovými skupinami tréningových pro
gramov sú sociálno-demografické podskupiny cyklistov
alebo potenciálni cyklisti, napr.:

používať bicykel a jestvujúcu infraštruktúru
najlepším spôsobom
všeobecné dopravné predpisy sú dôležité
pre cyklistov (predovšetkým pre ľudí, ktorí nemajú
vodičské oprávnenie)

Rovnako by aj ostatní účastníci cestnej premávky mali
byť školení, ako sa správať voči cyklistom, aby chápali
ich potreby a boli si vedomí ich zraniteľnosti34.

• Dospelí začiatočníci – cyklisti
• Starší ľudia alebo osoby s postihnutím
• Ženy
• Imigranti z iných kultúrnych oblastí35
Hlavní iniciátori:

• Organizátori zameriavajúci sa na cieľové skupiny
(kluby seniorov, integračné kurzy)

• Miestne cyklistické združenia
Možné partnerstvá s miestnymi aktérmi:

• Prevádzkovatelia miestnej verejnej dopravy
• Zdravotnícke organizácie
• Miestni predajcovia bicyklov
• Športové združenia
• Polícia						
						

33
34

CTG; IG Velo (2007)
GTZ (Publ.) / Godefrooij et al. (Ed.) (2009)

35 Odsek prevzatý od Urbanczyka (2010) a upravený
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6.1

Dospelí začiatočníci

6.2

Starší a postihnutí ľudia

Tréning dospelých začiatočníkov by mal obsahovať
školenie, ako zaobchádzať s bicyklom ako sa v pre
mávke správať bezpečne. Takéto kurzy sú dôležité na
jmä v mestách, ktoré začínajú cyklistiku rozvíjať, kde
väčšina dospelých nevyrastala v kultúre naklonenej
k cyklistom priaznivo. Dospelí začiatočníci, ktorí sa
rozhodli pre účasť na tréningu ako skupina, preukazujú
vysokú úroveň motivácie, keďže sami prebrali iniciatívu
a zaviazali sa naučiť sa bicyklovať bezpečne. Treba ich
preto podporiť všemožným spôsobom.

Keď sa zhoršia telesné schopnosti človeka a začne sa
báť pádu z bicykla, má tendenciu túto aktivitu opustiť.
Podiel starších ľudí a ľudí s rôznymi postihnutiami z
dôvodu demografickej zmeny konštantne rastie. Seniori
si chcú zachovať nezávislosť v mobilite a zostať tak čo
najdlhšie fit. Cyklistické kurzy pre starších ľudí by mohli
obsahovať napríklad nasledovné okruhy:

Pri vzdelávaní cyklistov-začiatočníkov hrajú významnú
úlohu cyklistické obchody. Predajcovia bicyklov môžu
informovať o dostupnom vybavení a zvýšiť záujem
o pravidelné bicyklovanie.

• správanie v zložitých dopravných podmienkach
• kontroly bicyklov

6.1.1

Otázky implementácie a nákladov

• bicyklovanie v tme
• bezpečné správanie

v daždi a zlých poveternost

ných podmienkach

Reklamy v miestnych novinách môžu informovať staršie
osoby o týchto kurzoch a môžu ich motivovať, aby sa na
nich zúčastnili.

Dĺžka a obsah kurzov sa bude líšiť v závislosti od
cieľovej skupiny. Osoby, ktoré sa potrebujú priučiť
cyklistike takpovediac od piky, budú vyžadovať viac
pozornosti ako tí, ktorí chcú získať len niektoré do
pravné zručnosti. Hoci teória je nepochybne dôležitá,
bude to práve spoločnosť skúseného inštruktora, ktorá
presvedčí necyklistu, aby začal využívať svoj bicykel
častejšie. Súčasťou školení pre dospelých by mali byť
praktické zručnosti, jazda v teréne s inštruktorom a po
dobne. 36
Náklady, ktoré treba zahrnúť do rozpočtu: príprava pro
gramu, riadenie programu, plat inštruktora, reklama a
propagácia, hodnotenie programu, materiály.

Hlavní iniciátori:

• Miestne cyklistické združenia
146

Možné partnerstvá s miestnymi aktérmi:

• Miestni prevádzkovatelia verejnej dopravy
• Zdravotnícke organizácie
• Miestni predajcovia bicyklov
• Špecifické organizácie
Ďalšie informácie:
PRESTO consortium (2011e): Factsheet: Targeted
adult cycling training programmes.

36 Odsek prevzatý z PRESTO consortium (2011e) a upravený

Obr. 54:
Zdroj:

Cyklistická brožúra pre staršie osoby (Holandsko)
Dewickere, Fietsersbond vzw (2010)
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Prípadová štúdia: Bezpečnosť a zdravie na
bicykli (Belgicko)
Účelom projektu je podporiť starších ľudí, aby
sa bicykla nevzdávali a aby zostali v kontakte so
svojim okolím. 37
Dôvody vzdania sa bicyklovania zahŕňajú zvy
šujúce sa rýchlosti a objem premávky, meniace sa
pravidlá a znížené fyzické schopnosti. Štatistiky
ukazujú vysoký počet starších cyklistov, ktorí
sa zrania alebo zahynú pri cestných nehodách.
Dôsledkom vzdania sa bicykla je pokles fyzickej
aktivity a znížená účasť na živote spoločnosti.
Implementácia
Počas projektu boli naplánované a implemen
tované špeciálne kurzy. Obsahom boli interak
tívne programy vysvetľujúce dopravné pravidlá.
Na kurzoch sa zúčastňoval aj mechanik, ktorý
skontroloval bicykle. Predstavuje sa aj video
o bezpečnej premávke a asertívnom správaní
(“Senioren: veilig met de fiets”38 ) od Belgickej
agentúry cestnej bezpečnosti.

6.4

V krajinách, ako sú Dánsko, Holandsko alebo Nemecko,
sa kurzy, na ktorých sa učia imigranti ako bicyklovať,
ukázali ako veľmi populárne. Imigrantky často pochá
dzajú z krajín, kde bicyklovanie nie je bežné a kde sa
bicyklovanie žien môže vnímať ako nevhodné.40 Tie
to ženy sa nikdy neučili základy bicyklovania a môžu
vyžadovať podporu, aby to vyskúšali. Tieto ženy sa
neučia na kurzoch len bicyklovať, ale si zlepšujú aj ja
zykové znalosti, kondíciu, svoju nezávislosť a integro
vanie do komunity41.
Muži spravidla nemajú problémy bicyklovať, ale v závis
losti od kultúry sa imigranti často pozerajú na bicykel
ako na dopravný prostriedok chudobných. V Holandsku
bolo vytvorených niekoľko iniciatív zameraných na imi
grantov42.

Prípadová štúdia: Tilburg (Holandsko) – Cyklistické vzdelávanie pre imigrantky
Už viac ako 25 rokov ponúka Centrum pre imi
grantky v meste Tilburg (Holandsko, 200 000
obyvateľov) cyklistické kurzy pre imigrantky.
Kurzy pre 10 – 12 účastníčok sa konajú jednu
hodiny za týždeň a trvajú desať týždňov. Pro
gram je financovaný miestnou samosprávou spolu
s regionálnou, národnou alebo inou podporou.
Účastníčky platia 25 eur.

Počas kurzu sa stále zdôrazňuje potreba stáleho
praktizovania bicyklovania. Nakoniec sa organi
zuje cyklovýlet po okolí s osobitným dôrazom na
riešenie zložitých situácií. Absolventi kurzu dos
távajú certifikát cyklistickej bezpečnosti.

6.3

Imigranti z iných kultúrnych oblastí

Lekcie sa delia na cyklistickú časť, teoretickú a
spoločenskú časť, pričom všetky tri sú považované
za rovnako dôležité. Samotné kurzy nie sú len
cyklistickými kurzami, ale sú aj miestom pre vzá
jomnú výmenu informácií a skúseností.

Ženy

Na miestach s vysokou mierou bicyklovania je bicyklo
vanie rovnomerne rozložené medzi sektory komunity.
V krajinách, kde sa toľko nejazdí, je podiel cyklistiek
neproporčne nízky.
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Ukazuje sa, že snaha dostať dievčatá na bicykel, zlyhá
va v čase puberty. Okrem toho, že sa cyklistika v tomto
veku pre ne javí ako nepríťažlivá, bicyklovanie od nich
vyžaduje asertivitu a sebadôveru. Okrem motivácie
dievčat bicyklovať môžu na špeciálnych kurzoch dostať
informácie o údržbe a opravách bicykla, naučia sa ako
vyberať bicykel, čo si na bicykel obliecť a podobne39.

37 Case study taken from Rzewnicki (2009c) and edited
38 “Refresher Course ‘Seniors safe on the bicycle’”
43 “Seniors: Safe with the bicycle”
39 Sustrans (2009)

40
41
42

Van der Kloof (2009)
Ward (2007)
Van der Kloof (2009)

7.

Ostatné cyklistické služby

Okrem vyššie spomínaných služieb pre cyklistov, exis
tuje mnoho iných možností. Všetky majú však spoločné
ciele a to - spríjemniť, zatraktívniť a uľahčiť bicyklo
vanie.

7.1

Cykloslužby na báze „urob si sám“

Keď je cyklista na ceste, iste uvíta možnosť, ak mes
to zabezpečí jednoduchú samoobslužnú „opravovňu“
bicyklov. Je to výhodné najmä vtedy, ak je najbližší
cykloservis ďaleko a navyše to šetrí aj peniaze.

7.1.1

Pumpy

Príkladom takejto služby je zabezpečenie staníc, kde
si cyklisti môžu dofúkať pneumatiky. Takéto stanice
môžu stáť samostatne, alebo môžu byť integrované do
informačných stĺpov alebo podobných zariadení.

Obr. 55:
Zdroj:
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7.1.2

Obr. 56:
Zdroj:

7.1.3

Predajný automat na duše
Götzke 2008, www.wikipedia.org

Samoobslužné opravovne

Zaujímavá služba pre cyklistov bola zavedená napríklad
v rakúskom Salzburgu (148 000 obyvateľov). Keďže
v centre mesta je nedostatok cykloobchodov a servisov,
mestská správa začala inštalovať samoobslužné stan
ice na opravu bicyklov. Prvý prototyp bol nainštalovaný
v nevyužívanej elektrickej rozvodnej skrini (obrázok
57). Takéto boxy ponúkajú všetky druhy potrebných
nástrojov, ktoré sú zabezpečené proti zlodejom. Je
výhodné, ak sú tieto zariadenia kombinované s preda
jnými automatmi na duše.44

Cyklopumpa, Odense (Dánsko)
www.eltis.org, Schiffer 2010

Automaty na predaj cyklistických duší

Ďalšou užitočnou službou je zabezpečenie automatov
na predaj cyklistických duší alebo setov na lepenie duší.
Niekedy predajcovia bicyklov inštalujú takéto automaty
na stenu svojich obchodov. Výhodou je, že cyklista si
môže kúpiť náhradnú dušu 24 hodín denne a sedem dní
v týždni.43

43

Böhme (2011)

44

Weiss (2008)
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Obr. 57:
Zdroj:

7.1.4

Samoobslužné opravovne, Salzburg (Rakúsko)
Mesto Salzburg

Služby na čerpacích staniciach

Pre cyklistov je výhodné, ak čerpacie stanice umožnia
cyklistom využívať ich infraštruktúru – napríklad

pumpy na dofúkanie kolesa. Čerpacie stanice by mohli
ponúknuť aj ďalšie služby (napríklad zapožičanie drob
ného náradia alebo predaj duší na bicykle).

Prípadová štúdia: Cykloslužby a produkty na
čerpacích staniciach v Maďarsku
V roku 2011, reagujúc tak na rastúci trend vo
využívaní bicyklov, maďarská ropná a plynáren
ská spoločnosť MOL zaviedla na svojich čerpacích
staniciach novú službu – cyklocentrá. Tieto cen
trá ponúkajú celý rad špeciálnych cyklistických
služieb a produktov na 125 staniciach v celom
Maďarsku.
Na čerpacích staniciach sú nainštalované sto
jany s predmetmi zameranými na cyklistiku. 22
čerpacích staníc ponúka špeciálnu čistiareň na
bicykle a 28 oddychové zariadenia pre cyklistov.
S otvorením týchto zariadení MOL takisto rozšíril
aj svoju webovú stránku, vrátane podstránky s
turistickými trasami v Maďarsku, kde si možno
stiahnuť aj mapu danej trasy. 45

45

Case study taken from Spencer (2011)
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Obr. 58:
Zdroj:

Cyklistické doplnky v predajni MOL
Spencer 2011

Prípadová štúdia „Sieť cykloslužieb“ vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko)
Cyklistická kancelária v nemeckom Frankfurte
nad Mohanom (680 000 obyvateľov) spustila
službu pre cyklistov pod názvom „Rad Service
Netzwerk“, ktorá cyklistom umožňuje vykonať
drobné opravy. Miestne firmy a ďalší partneri
zabezpečujú náčinie na opravy. Cyklisti môžu
nájsť partnerov tejto siete buď na interaktívnej
webovej mape alebo priamo v teréne pomocou
označení prevádzok partnerov (viď obrázok). 46
Obr. 60:
Zdroj:

Kontrola technického stavu bicykla
www.eltis.org, Schiffer 2010

Cyklistické workshopy organizujú často cyklistické zdru
ženia alebo študentské asociácie. Niektoré sú zamerané
na niektoré špecifické cieľové skupiny (napríklad ženy).
Hlavný iniciátor:

• Miestne cyklistické združenia
• Centrá vzdelávania dospelých
Možné partnerstvá s miestnymi aktérmi:

Obr. 59:

Značka označujúca partnera siete služieb u
predajcov
Zdroj: Hefter 2011

7.1.5

Workshopy so zameraním na opravy
bicyklov

Ďalšou dôležitou službou pre cyklistov je možnosť
naučiť sa, ako si opraviť bicykel. Na jednej strane je
takáto schopnosť výhodná, ak nie je po ruke profe
sionálny cyklistický servis, na strane druhej môžeme
ušetriť peniaze, ak si dokážeme bicykel udržiavať v po
riadku sami.
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46

Mesto Frankfurt nad Mohanom (2011a)

• Miestni predajcovia bicyklov
• Univerzity / národné tréningové centrá
7.2

Kontrola bicyklov

Všeobecne sa akceptuje potreba pravidelných kontrol
áut, avšak v prípade bicyklov sa to za samozrejme
nepovažuje. V Nemecku niektoré cyklistické združenia
ponúkajú možnosť pravidelných kontrol technického
stavu bicykla.
Typickým obdobím pre takéto kontroly je jar alebo
jeseň. Počas zimy bicykle odpočívajú nepoužívané, ale
s príchodom jari ich treba skontrolovať. Ak sa však bi
cykel používa aj v zime, sneh môže spôsobiť rýchlejšie
opotrebovanie niektorých častí a preto im treba venovať
zvýšenú pozornosť.
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Spoločnosti môžu podporiť dochádzanie do práce na bi
cykli dotovaním ceny lístka verejnej dopravy, tak aby
zamestnanci mohli využívať kombinovanú cyklistickú a
verejnú dopravu.
Prínosy pre spoločnosti v skratke:

• Zníženie nákladov na parkovanie
• Jednoduchšie dochádzanie do práce

pre zamest

nancov

• Zdravší zamestnanci
• Menšia uhlíková stopa
• Zlepšený obraz spoločnosti
• Redukcia automobilového parku spoločnosti

Obr. 61:
Zdroj:

Kontrola bicykla v Bonne, Nemecko
ADFC, Gloger

Hlavný iniciátor:

• Miestne cyklistické združenia
• Miestna polícia

Obr. 62:
Zdroj:

Možné partnerstvá s miestnymi aktérmi:
• Miestni predajcovia bicyklov

Iným prístupom, ako integrovať bicykel do firemnej mo
bility, je zabezpečenie služobných bicyklov, ktoré možno
využívať na služobné jazdy na krátke vzdialenosti. Tak
napríklad miestna samospráva v Zürichu poskytuje svo
jim zamestnancom 110 bicyklov na tieto účely (obrá
zok 63). Tieto bicykle sú udržiavané zamestnávateľom a
možno ich využívať bez rezervácie a bez ďalších admin
istratívnych komplikácií.47

7.3

Firemný manažment cyklistiky

Integrujúcim opatrením na podporu cyklistiky je
ponúknuť služby, ktoré budú motivovať zamestnancov,
aby na cestu do práce používali bicykel. Bežným nástro
jom sú v tomto smere schémy „na bicykli do práce“
(podrobne v časti IV tejto príručky). Inou možnosťou je
zabezpečenie služieb a vybavenosti (sprchy, šatne)pre
zamestnancov zo strany zamestnávateľa, aby cesta do
práce na bicykli bola príťažlivejšia a zároveň praktická.

Služobné bicykle mesta Zürich (Švajčiarsko)
Mesto Zürich

Integrovanie cyklistiky do všeobecnej firemnej mobility
vyžaduje prítomnosť koordinátora mobility (aspoň na
čiastkový pracovný úväzok) v spoločnosti. Ďalším príkla
dom je mesto Mníchov, ktoré pomáha spoločnostiam so
zavedením environmentálne vhodných stratégií riad
enia mobility. „Zúčastnené spoločnosti získavajú pod
poru vo forme workshopov a štyroch školiacich stretnutí
priamo vo firmách, ktoré zabezpečujú environmentálni
konzultanti.”48

47
48

Walter (2009)
Canters (2011)
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Prípadová štúdia: Modelový projekt Bicykel
a podnikanie 2.0 (Nemecko)
Modelový projekt Bicykel a podnikanie 2.0 sa
zameriava na zavedenie elektrických bicyklov do
stratégií riadenia mobility spoločností a orgánov
verejnej správy. Zamestnanci zúčastnených
spoločností a verejnej správy môžu využívať ele
ktrické bicykle na služobné cesty ako aj na cestu
do práce, takže autá môžu nechať doma. Elek
trické bicykle sú ideálnym dopravným prostried
kom na dlhšie cesty až do 15 až 20 km.
Projekt je spolufinancovaný nemeckou vládou a
sprevádza ho vedecký výskum na dokumentovanie
vhodnosti elektrických bicyklov v každodennom
živote. 49

Ďalšie informácie:
EPOMM Max-Project: http://www.epomm.eu

Ďalšou inovačnou formou riadenia mobility je „rozpočet
mobility“, ktorý uplatňujú spoločnosti s cieľom znížiť
vplyv dopravného správania zamestnancov. Rozpočet
mobility je pevný mesačný rozpočet, ktorý môže
zamestnanec použiť na úhradu všetkých cestovných
nákladov bez ohľadu na zvolený dopravný prostriedok.
Ak na konci mesiaca nie je rozpočet úplne vyčerpaný,
zamestnanec sa môže rozhodnúť zobrať peniaze alebo
využiť zostatok na iné výhody (napríklad dovolenka
navyše). Čím rozumnejšie sa zamestnanec správa, tým
viac ušetrí.

V Holandsku zaviedlo rozpočet mobility len niekoľko
firiem. V poslednom čase začínajú s týmto koncep
tom experi-mentovať aj vo Francúzsku a Belgicku.
Vo Švédsku sa dokončila štúdia skúmajúca, do akej
miery a za akých podmienok možno rozpočet mobility
implementovať vo švédskych podmienkach. Táto štúdia
odhalila, že dôležitou bariérou implementácie rozpočtu
mobility je fiškálny systém. Ak nie je v súlade s refundá
ciou cestovných nákladov, alebo zamestnávateľ alebo
zamestnanec finančne stráca, potom takéto opatrenie
nebude fungovať.
Ďalším faktorom úspechu je dostupnosť vhodných alter
natív cestovania autom – napríklad hustá sieť verejnej
dopravy, integrované lístky, stanice zdieľania bicyklov
a podobne.

Prípadová štúdia: Rozpočet mobility v holandskej spoločnosti YACHT
Pred pár rokmi tri štvrtiny zamestnancov firmy
Yacht, holandskej agentúry pre podporu zamest
nanosti absolventov univerzít, používali autá.
Celkovo išlo o 2000 áut, 85 miliónov najazdených
kilometrov a 5,5 milióna litrov spáleného paliva.
V roku 2007 spoločnosť zaviedla rozpočet mobili
ty. Počet zamestnancov zúčastňujúcich sa na tej
to schéme vzrástol z 13,4% v roku 2009 na 15,4%
v roku 2010. Okrem rozpočtu mobility firma Yacht
implementovala aj niekoľko ďalších opatrení v
oblasti trvalo udržateľnej dopravy. Napríklad išlo
o čipovú kartu, ktorou môžu zamestnanci platiť
lístky na vlak. Spoločnosti sa rôznymi opatre
niami podarilo znížiť emisie CO2 o 19% v priebehu
jedného roka

Implementácia rozpočtu mobility má rad výhod:

• Pre
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zamestnávateľa: možnosť usmerňovať cesto
vanie zamestnanca a tak znížiť náklady na parkovné.

• Pre zamestnanca: finančné benefity a viac pružnosti
v kontrole minutých peňazí.

• Pre spoločnosť: menej najazdených kilometrov au
tom znamená menej zápch a menej ekonomických
strát, menej potrebných investícií do ciest a menej
emisií.
Ak však nie je tento prístup podporený dobrým nástro
jom (online platforma, excelovská tabuľka), adminis
tratívne náklady môžu byť vysoké. Rozpočet musí byť
dostatočne vysoký, aby zamestnanca motivoval zmeniť
svoje cestovateľské návyky.

49 ADFC Landesverband Hessen e.V.; Planungsverband Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main (2010)

Ďalšie informácie:
EPOMM (2012): Mobility Budget. 			
In: EPOMM E-Newsletter March 2012.
URL: http://www.epomm.eu/newsletter/
electronic/0312_EPOMM_enews.html
(14.03.2012)
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7.4

Služby predajcov pre cyklistov

Keď je cyklistika podporovaná ako forma každodennej
dopravy, treba vziať do úvahy skutočnosť, že cyklisti
sú aj zákazníkmi. „Predajcovia a obchodníci často
cyklistov ako zákazníkov podceňujú, pretože zvyčajne
v obchodoch minú menej peňazí ako zákazníci, ktorí
prídu autom. Ak si však uvedomíme, že cyklisti naku
pujú pravidelnejšie a že uprednostňujú obchody vo
svojom okolí, stávajú sa tak zaujímavou klientelou pre
miestnych obchodníkov, ktorí si môžu cyklistov zaviazať
celým radom ponúk.”50
Obchodníci by cyklistov nemali podceňovať, pretože:

• Parkovacie

zariadenia pre bicykle sú oveľa
lacnejšie a priestorovo úspornejšie než pre autá.

• Cyklisti-zákazníci prichádzajú častejšie do miest
nych obchodníkov a nie do prímestských nákup
ných centier.

• Priateľský

prístup k cyklistom zlepšuje imidž ob

chodníka.

Preto by predajcovia mohli zvážiť zavedenie adekvát
nych služieb a infraštruktúry pre svojich cyklistických
zákazníkov. Prinesie to prospech pre každého. Obchod
ník získa zákazníkov, nakupovanie sa pre cyklistov stane
pohodlnejším a miestna ekonomika tak získa podporu.
Tu sú niektoré možnosti, ako prispieť službami nakupu
júcim cyklistom51,52:

• Zabezpečenie

dostatočného priestoru na parko
vanie bicyklov v blízkosti obchodov. Rakúska Viedeň
napríklad spolupracuje (1 700 000 obyvateľov) so
sieťou potravín Spar. Pred obchodmi Spar sú vybu
dované stojany na bicykle so sloganom „bicykluj a
nakupuj“ (obrázok 64)

• Donášková

služba: Túto službu možno nájsť nap
ríklad v nemeckom Müllheime53 (170 000 oby
vateľov). Zákazníci nechajú svoj nákup v partici
pujúcom obchode a ten potom zabezpečí, aby ho
zákazníkovi doručili domov.

• Pro-cyklistické

obchody môžu propagovať cyklis
tické služby a získať tak nových zákazníkov.
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Obr. 63:
Zdroj:

Stojany na parkovanie bicyklov pred supermarketmi Spar, Viedeň (Rakúsko)
Rosinak & Partner

50 Federal Ministry of Transport, Building and Housing (2002)

51 Federal Ministry of Transport, Building and Housing (2002)
52 BUND (2008)
53 City of Mülheim an der Ruhr (2011)

• Uzamykacie

skrinky vo veľkých nákupných cen
trách: Cyklisti si tu môžu bezpečne odložiť svoje
veci počas nakupovania. Nemecké mesto Kitzingen
(21 000 obyvateľov) ponúka takéto zariadenie pre
návštevníkov mesta (obrázok 64).

Obr. 65:
Zdroj:

Prívesný bicyklový vozík pre deti
Projekt BICY, www.bicy.it

Prípadová štúdia: Nakupovanie so zvonením bicyklového zvončeka (Holandsko)
Táto schéma podpory nakupovania na bicykli bo
la po prvý krát implementovaná v Breukelene
(15 000 obyvateľov) v roku 2006 ako súčasť plánu
na zníženie počtu áut na uliciach. Nakupujúci tu
zbierajú odtlačky pečiatok a môžu tak vyhrať ceny.
Implementácia

Obr. 64:
Zdroj:

Keď obyvatelia navštívia jeden zo 43 zúčastňu
júcich sa obchodov bicyklom, dostanú pečiatku.
Karta s desiatimi pečiatkami im umožňuje vyhrať
niekoľko cyklistických cien. Vrátilo sa 550 kariet,
ktoré reprezentovali 5 500 navštívených obcho
dov. 54

Uzamykacie skrinky v Kitzingene (Nemecko)
Tourist-Information Kitzingen, Beer

• Prenájom

prívesných vozíkov na bicykel: Možno
tak pri nakupovaní vziať dieťa alebo odviezť väčší
náklad.

Podrobnosti na www.belgerinkel.nl

• Služby: Poskytnutie drobných opráv a údržby počas

(len v holandčine)

nákupu.
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Hlavnou myšlienkou pri každom prístupe je urobiť na
kupovanie s využitím bicykla čo najpohodlnejšie. V tom
to kontexte sú dôležité plánovacie stratégie (napríklad
využitie peších zón na zlepšenie prístupu pre cyklistov).
Ďalšou možnosťou je spustenie špecifických kampaní,
ako ukazuje nasledujúca prípadová štúdia.

Obr. 66: Screenshot webovej stránky kampane
Zdroj: www.belgerinkel.nl (28.11.2011)

54

Prípadová štúdia od Rzewnicki (2009b)
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Hlavný iniciátor:

• Miestna samospráva
Možné partnerstvá s miestnymi aktérmi:
• Miestne alebo národné obchodné spoločnosti

• Cyklistické združenia
• Miestni predajcovia
Ďalšie informácie:

DIFU - German Institute of Urban Affairs (2012):
Cycling Expertise – Local Actions to Encourage
Cycling for Shopping. Online k dispozícii na:
www.nationaler-radverkehrsplan.de/en/trans
ferstelle/

7.5

Cyklistická donášková služba

Doručovanie všetkých druhov tovarov na bicykli je
ďalším prístupom. Osobitne sú v tomto kontexte
rozšírené kuriérne služby. Okrem toho však možno
bicykle použiť na doručovanie zákaziek koncovému
adresátovi. Za týmto účelom možno využiť osobit
né nákladné bicykle na doručovanie balíkov. Aj malé
podniky predávajúce potraviny, kávu, zmrzlinu alebo
ponúkajúce poštové služby môžu použiť nákladné
bicykle.
Jeden takýto príklad možno nájsť v strede Londýna
(http://gnewtcargo.co.uk/)55. V rumunskej Bukurešti
sa nákladné bicykle využívajú v rámci projektu RECI
CLETA (obrázok 68) na zber papiera (viď Eltis)56. Okrem
podpory recyklácie papiera prispieva projekt aj k za
mestnávaniu ľudí.

V rámci programu Intelligent Energy Europe sa začal
v roku 2011 realizovať projekt “CYCLE Logistics Move
goods by cycle” na podporu používania bicyklov v cen
tre mesta (www.cyclelogistics.eu).

7.6

Bezpečnostné kódovanie ako
prevencia proti krádeži

Možnosťou, ako predísť odcudzeniu bicykla, je
vygravírovať špeciálny bezpečnostný kód na rám bi
cykla. Kód možno aplikovať priamo na rám (obrázok 69)
ale sa dá na rám nalepiť ako nálepka, ktorá sa ale ťažko
odstraňuje (obrázok 70). Túto službu poskytujú preda
jcovia bicyklov alebo miestna polícia. V prípade ukrad
nutia bicykla možno pomocou tohto kódu identifikovať
majiteľa. Bicykel s takýmto kódom sa po krádeži oveľa
ťažšie predáva a preto je pre potenciálnych zlodejov
menej atraktívny.
Je výhodné skombinovať poskytovanie služby bezpeč
nostného kódovania s inými službami pre cyklistov.57

Obr. 68:
Zdroj:

Kódovací stroj
Pfaerrich 2006, www.wikipedia.org
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Obr. 67:
Zdroj:

55
56

RECICLETA – nákladný bicykel v Rumunsku
RECICLETA

Stadtschreiber (2011)
Dragutescu, Baston (2011)

Figure 69: Označenie, že bicykel je kódovaný
Zdroj:
ADFC Frankfurt

57 ADFC (2011b)

7.7

Spätná väzba – služby web 2.0

Niektoré mestá dovoľujú cyklistom poskytnúť priamu
spätnú väzbu o miestnej cyklistickej infraštruktúre
alebo k iným témam súvisiacim s bicyklovaním. Kontak
tná osoba na miestnej úrovni, ktorou je často oficiálny
cyklistický koordinátor, môže byť zo strany cyklistov
kontaktovaný a tí mu môžu klásť otázky alebo vznášať
pripomienky.
Príkladom takejto služby je vytvorenie osobitnej tele
fonickej linky alebo emailovej adresy, ktorú môžu ľudia
využiť napríklad vtedy, ak je na cyklotrase rozbité sklo.
Mesto Zürich vo Švajčiarsku zaviedlo takúto službu pred
niekoľkými rokmi58. Nemecký Frankfurt nad Mohanom
dokonca umožňuje oznamovať problémy priamo pros
tredníctvom interaktívnej internetovej cyklistickej
mapy (obrázok 71) a takisto tam vložiť fotografie pred
metnej oblasti59.

Obr. 70:
Zdroj:

Screenshot interaktívnej mapy na vkladanie
spätnej väzby, Hessen (Nemecko)
ivm GmbH / www.meldeplattform-radverkehr.de
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58
59

Mesto Zürich (2004)
Mesto Frankfurt nad Mohanom (2011b)
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Kapitola IV: Komunikácia zameraná na zmenu správania
1.

Komunikácia ako neoddeliteľná
súčasť kultúry mobility

Nasledujúci materiál poskytuje podrobné informácie o
všetkých dôležitých aspektoch komunikácie zameranej
na zmenu správania spojenú s cyklistickou mobilitou.
Ide o nasledujúce informácie:

• Spôsoby a formy komunikácie
• Usmernenie o komunikácie s rôznymi zapojenými
aktérmi v oblasti cyklistickej mobility

• Poznatky

o predkladaní informácií v kampaniach
zameraných na cyklistickú mobilitu

• Spôsoby identifikácie špecifických cieľových skupín
komunikačných opatrení

• Motivačné a podporné opatrenia cyklistickej mobility

2.1

Zvyky, vnímanie a bariéry

Samotná dobre vybudovaná infraštruktúra nepovedie automaticky k vyššej miere využívania bicykla.4, 5 Osobné
rozhodovanie za alebo proti bicyklu je zložitý proces a
zahŕňa aspekty vzdelávania, socializácie, osobných postojov a orientácie, ktoré vytvárajú osobné návyky ako
výsledok racionálnych procesov a rozhodnutí na báze
reálnych skutočností.
Je niekoľko parametrov, ktoré možno upraviť s cieľom
ovplyvniť správanie a zmeniť postoje v oblasti mobility.
Okrem vonkajších a osobných obmedzení, alebo cestovnej
vzdialenosti, voľba spôsobu dopravy závisí od vnímanej dos
tupnosti dopravných alternatív. Preto je úlohou propagácie
aj informovať užívateľov ciest a zvyšovať ich povedomie
o dostupných možnostiach mobility, vrátane cyklistiky.

Okrem množstva komunikačného know-how materiál
obsahuje množstvo príkladov komunikácie z praxe.

2.

Prečo je podpora cyklistiky
nevyhnutná?

Bicykel je v rôznych krajinách Európy vnímaný veľmi
rôzne. Na miestach s relatívne veľkým počtom cyklistov je akceptácia cyklistov vo všeobecnosti pozitívna a
ľudia ich považujú za niečo normálne. Inde však bicykel
vyvoláva negatívne asociácie, či dokonca predsudky,
že ide o niečo zastarané, nemoderné, nebezpečné,
pomalé, určené len pre športovcov, alebo jednoducho
ide o symbol chudoby.1 Tento spôsob myslenia sa objavuje u bežných ľudí ale aj u politikov. So vzrastajúcimi
negatívnymi vplyvmi motorizovanej dopravy nastáva čas
na preskúmanie obrovského a doteraz neprebádaného
potenciálu rozvoja cyklistickej mobility v našej urbanizovanej spoločnosti.
Prvá bariéra v bicyklovaní – zaobstaranie bicykla – bola
už do značnej miery prekonaná (Möller 2007).2 V roku
1996 takmer polovica populácie EÚ (15 krajín) vlastnila
bicykel (obrázok 1).3
Pochopiteľne podpora a presadzovanie cyklistiky mu
sia byť sprevádzané skvalitňovaním cyklistickej infra
štruktúry. V tejto príručke propagácia cyklistiky pozostáva zo všetkých aktivít zameraných na posilnenie a
prezentáciu cyklistiky ako spôsobu každodennej dopravy v mestách. Propagácia je aj marketing, ale nie je
obmedzená len na tento aspekt.
1
2
3

ECMT (2004)
Möller (2007)
Kapitola 2.1 prevzatá od Urbanczyka (2010) a upravená

Obr. 1:
Zdroj:

Vlastnenie bicykla v EÚ15 v období rokov 1991 až
1996 (počet bicyklov na 1000 obyvateľov)
Údaje z Dekoster; Schollaert 1999

Ďalším dôležitým parametrom v propagácii cyklistiky je
koncept zvykov. My ľudia sme tvormi, ktoré sa zmene
bránia. Každý užívateľ ciest (čiastočne podvedome) vyhodnocuje kvalitu všetkých druhov dopravy, posudzuje
ich účinnosť, pohodlie, flexibilitu, náklady a podobne.
Ľudia, ktorí nebicyklujú, majú tendenciu posudzovať
cyklistiku ako pomalú, nebezpečnú a nepohodlnú.
Mnohí sú potom neskôr sú prekvapení, aké rýchle, pohodlné a bezpečné bicyklovanie je.
Sú aj externé faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotenie zo
strany ľudí. Niektoré možno do istej miery ovplyvniť,
iné sú pevne dané. Zmeniť, hoci nie jednoducho, možno
obraz, kvalitu daného druhu dopravy, emócie, politiku a
plánovanie. Zmeniť však nemožno počasie, topografiu a
spoločenské normy (napríklad v niektorých krajinách sa
bicyklovanie žien považuje za nevhodné).6
4
5
6

Kapitola 2.1 prevzatá od Urbanczyka (2010) a upravená
Plánovacie oddelenie mesta Londýn (2005)
Pez (1998)
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Propagácia musí teda zvážiť informačné aspekty ako
aj aspekty orientované na skúsenosti. Komunikácia v
prospech bicyklovania musí brať do úvahy nasledujúce
tri parametre:

• Informácie o možnostiach voľby (hmotné prínosy)
• Komunikácia symbolických prínosov
• Riešenie životných situácií a ich zmien na základe
skúseností

Dnes je život v mestách silne ovplyvnený hlukom z dopravy. Podľa prieskumu vykonaného v rámci projektu
EU’s SILENCE, cestná doprava je najvýznamnejším
zdrojom hluku.9 WHO uvádza, že každý tretí obyvateľ
EÚ je vystavený vážne obťažujúcej hladine hluku.
Viac ako 1/8 populácie EÚ je vystavená hladine hluku,
ktorá poškodzuje zdravie (WHO 2003). Stály hluk vedie k zdravotným problémom, ako sú narušený spánok,
stres a vysoký krvný tlak.
3. Bicyklovanie je nákladovo efektívne

2.2

Prínosy a dôvody bicyklovania

V nasledujúcej časti sa budeme venovať príkladu, ako
osloviť prijímateľov rozhodnutí a politikov. Keď sa vedie
rozhovor s prijímateľmi rozhodnutí alebo plánovačmi,
treba upriamiť pozornosť na argumenty, prečo je propagácia cyklistiky prínosnou a dôležitou investíciou, a
aké pozitívne efekty cyklistika prináša. Pri komunikácii
s verejnosťou nemožno ostať len pri faktoch, ale treba
sa zamerať aj na emocionálne aspekty. V každom prípade však argumenty musia byť vecné aj emocionálne.

2.2.1

Náklady na dopravu a čas cestovania: V EÚ predstavujú cestovné náklady okolo 13 % celkových nákladov
domácností (2005).10 Vzhľadom na trendy v cene palív
sa bude tento podiel v budúcnosti zrejme zvyšovať.
Nahradením auta bicyklom sa dajú dosiahnuť značné
úspory nákladov.
V mnohých preplnených mestách ponúka bicykel
najrýchlejšiu formu dopravy. V niektorých európskych
mestách je rýchlosť dopravy na cestách nižšia než pred
sto rokmi. I priemerne natrénovaný cyklista bude schopný poraziť v rýchlosti autá, autobusy i električky.

Sedem prínosov bicyklovania

Bicyklovanie v meste…7

• je zábavné a flexibilné
• zlepšuje kvalitu života
• je nákladovo efektívne
• je zdravé
• je bezpečné
• chráni európske urbánne dedičstvo
• je dôležité z hľadiska životného prostredia
Obr. 2:

1. Ide o zábavu a slobodu
Bicykel bol v rôznych hlasovaniach opakované označený
za najlepší vynález za posledných 200 rokov. Bicyklovanie je skrátka veľkou zábavou a dáva pocit slobody,
ktorú nám auto nikdy nedá. Na bicykli môžete jazdiť po
úzkych cestičkách a tam, kam sa auto nedostane.
2. Cyklistika zlepšuje kvalitu života a verejné priestory
Cyklistika robí mestské oblasti lepšie pre život.8
Umožňuje ľuďom uvedomiť si zmysel pre priestor a
interagovať s ním. Najmä v mestách, ktoré sú k cyklistike najviac naklonené, je bicyklovanie nielen spôsobom
dopravy ale aj vyjadrením určitého životného štýlu.
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7
8

Kapitola 2.2.1 podľa Urbanczyka (2010) a upravená
Cycling Promotion Fund Australia (rok neuvedený)

Zdroj:

Čas strávený jazdou v porovnaní so vzdialenosťou
(podľa spôsobu dopravy)
Urbanczyk 2010 s odvolaním na Dekostera,
Schollaerta 1999

Hodnota času cestovania sa vzťahuje na náklady na čas
strávený v doprave, vrátane čakania a skutočného cestovania. Čas cestovania, najmä v hustej premávke, patrí
medzi najvyššie dopravné náklady. Hodnota usporeného
času sa vzťahuje k prínosom skráteného času cestovania.11 Ak sa čas meria ako čas strávený cestovaním „od
dverí k dverám“, potom je bicykel na vzdialenosti do 5
km rýchlejší než akýkoľvek iný druh dopravy. Obrázok 2
demonštruje rýchlosť bicykla v porovnaní s ostatnými
druhmi dopravy.

9
10
11

Viď www.silence-ip.org (5.2.2012)
TERM (2005)
VTPI (2009), Forester (1994)
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Externé náklady používania bicykla a auta: Externé
náklady sú dôsledky mobility, ktoré sú hodnotené ako
negatívne, ktoré ale neznáša priamo súkromný užívateľ
(výstavba infraštruktúry, hluk, emisie, stres).
Miera, v akej užívateľ cesty vystaví ostatných účastníkov
premávky nebezpečenstvu, je dobrým ukazovateľom
externých nákladov. Platí, že len nevýznamná časť
externých nákladov vyplývajúcich z nehôd, môže byť
pripísaná cyklistom. Ďalšie externé náklady cyklistiky, akými sú náklady na cyklistickú infraštruktúru (na
užívateľa), sú nízke (kapacita pruhov je vyššia, keďže
na meter sa zmestí viac cyklistov). Bicykle netvoria
žiadne emisie. No a napokon, čím viac ľudí sa bicykluje, tým menej je nehôd.
Externé náklady na
Nehody v cestnej doprave
Cestná infraštruktúra
Emisie
Tabuľka 1:
Zdroj: 		

Cyklistická
doprava
nízke
nízke
nízke

Cyklistická
doprava
vysoké
vysoké
vysoké

Porovnanie externých nákladov cyklistickej
a automobilovej dopravy
Vlastná kompilácia

Cyklistika a obchod: Väčšina nákupov v mestách
vyžaduje prekonanie vzdialenosti, ktorá sa dá prejsť aj
na bicykli. Hoci cyklisti nakúpia na jeden nákup v porovnaní s motoristami menej, ukazuje sa, že na druhej
strane nakupujú častejšie. Štúdie dokazujú, že objem nákupov na jedného cyklistu je väčší ako v objem
nákupov na jedného automobilistu.12
Z tohto pohľadu štúdie ukazujú finančnú návratnosť
investícií do cyklistických opatrení. Príklady z Kodane
ukazujú, že každý kilometer na bicykli má hodnotu okolo jedného dolára nákladov na zdravie.13
4. Bicyklovanie je zdravé
Podľa WHO je po konzumácii tabaku fyzická nečinnosť
najdôležitejším zdravotným rizikom. Nedostatok pohybu stojí za mnohými príčinami úmrtí a celým radom
ochorení v priemyselných spoločnostiach a súvisí aj s vysokými nákladmi vyvolanými absenciou v práci.14 Cyklistika je dobrým aeróbnym cvičením a výborným spôsobom
ako schudnúť. Bicyklovanie možno spojiť s nakupovaním
a je to výborný spôsob cestovania do práce a umožňuje
zaneprázdneným ľuďom, aby si našli chvíľku na fyzickú
aktivitu. Vzhľadom na rastúcu epidémiu obezity pomáha
bicykel ľuďom udržať sa vo forme.

12
13
14

Mesto Graz (2006)
Údaje z copenhagenize.eu
Ibid

Všeobecne sa uznáva, že fyzická aktivita je dobrá pre
mentálne zdravie. Môže meniť chemické pochody v
mozgu a tým stimulovať dobrú náladu. Sedavý spôsob
života na druhej strane zvyšuje riziko depresie. Cyklistika pomáha teda telu aj duši.
Výhodou bicykla je, že na to, aby ste na ňom jazdili,
nemusíte byť v ohromnej telesnej forme. Akoukoľvek
rýchlosťou idete, spaľujete namiesto benzínu kalórie. Ak
pracujete v kancelárii alebo máte stresové zamestnanie,
bicyklovanie je výborným spôsobom, ako znížiť stres a
ako vypustiť z mysle množstvo problémov.
5. Bicyklovanie je bezpečné
V mestách, kde jazdí len pár cyklistov sa bicyklovanie javí ako nebezpečné. Strach z bicyklovania sa
však nezakladá na faktoch. Hoci sú cyklisti a chodci
zraniteľnejšími ako ľudia sediaci v aute, v skutočnosti
zomiera viac ľudí v dôsledku nečinnosti ako v dôsledku
cyklistických nehôd.15 Za všetkých príklad z Rakúska:
v roku 2003 zomrelo pri dopravných nehodách 56 ľudí,
zatiaľ čo v dôsledku telesnej nečinnosti zomrelo 6 500
ľudí.16
Samotné bicyklovanie nie je nebezpečnou činnosťou.
Určité situácie sa však môžu stať nebezpečnými,
ak cyklisti alebo ostatní účastníci cestnej premávky
nerešpektujú jeden druhého, ak sa porušujú pravidlá
a ak niekto urobí chybu. Tieto situácie však možno
ovplyvniť vhodnou infraštruktúrou a rešpektovaním dopravných pravidiel ale aj propagačnými aktivitami zameranými na rôzne skupiny.
Dalo by sa očakávať, že s nárastom počtu cyklistov dôjde
aj k nárastu miery nehodovosti. Štúdie však ukazujú, že
opak je pravdou. Napríklad medzi rokmi 1996/1997 a
2002 sa cyklistická doprava v dánskom Odense zvýšila
o 20 %. V tom istom období sa počet nehôd s účasťou
cyklistov znížil o 20 %. To znamená, že čím vyšší podiel
cyklistov premávke, tým nižšia miera nehôd. Dôvodom
tejto skutočnosti môže byť skutočnosť, že cyklisti rokmi získavajú skúsenosti. Významným faktorom je tiež,
že ostatní účastníci si zvykajú na prítomnosťou cyklistov. Keď viac vodičov začne jazdiť na bicykli, začnú aj
lepšie chápať potreby cyklistov.

15
16

WHO (2004)
Mesto Graz (2006)
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a cyklistiku. Perfektne podporuje cieľ zníženia potreby
cestovať a eliminovať tak motorizovanú dopravu.
V polovici 20. storočia sa bicykel stal prvým druhom
masovej dopravy v Európe. Predovšetkým pred Druhou
svetovou vojnou a po nej bol bicykel bežným dopravným
prostriedkom, ktorý si každý mohol dovoliť.17

Obr. 3:
Zdroj:

Prepojenie medzi používaním bicyklov a mierou
nehodovosti
ECF 2011

6. Cyklistika chráni európske urbánne dedičstvo
Európske mesto je unikátne. Má kompaktnú štruktúru,
umožňuje žiť, pracovať a rekreovať v relatívne vzájomnej blízkosti. Historická európska paradigma hustého
osídlenia a krátkych vzdialeností je výborná pre chôdzu

EU 27
Belgicko
Bulharsko
Česko
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Británia
Tabuľka 2:
Zdroj: 		
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OD 60. rokov 20. storočia dochádza k suburbanizácii
s nízkou hustotou osídlenia a rozptýleným osídlením,
čo vedie k nárastu miery vlastnenia áut. Jazdenie autom sa stalo dominantným spôsobom dopravy.18 Dlhé
vzdialenosti urobili z chôdze a cyklistiky neatraktívny
spôsob dopravy, zvýšila sa závislosť na motorizovanej
doprave a mestské oblasti začali upadať.19 Na jednej
strane sa tento trend nedarí zvrátiť, avšak na strane
druhej sme tu mali už niekoľko plánov na prekonanie
tejto paradigmy paradigmou „miest krátkych vzdialeností“. V mnohých európskych krajinách dochádza
k trendu opätovnej urbanizácie, čo svedčí o tom, že
mnoho občanov uprednostňuje život v mestách.20

Hlavný spôsob dopravy pri každodenných aktivitách v krajinách EÚ 27
% áut
% verejnej dopravy
% chôdze
% cyklistiky
% motocyklov
52,9
21,8
12,6
7,4
2,1
61,2
16,5
5,1
13,4
0,4
32,7
28,2
30,1
1,8
0,4
36,2
36,8
15,8
7,2
1,5
63,4
11,8
3,7
19,0
0,2
60,9
14,8
7,1
13,1
1,5
37,2
31,3
22,0
4,7
0,3
46,1
25,1
16,5
2,7
7,3
47,4
30,2
14,5
1,6
3,7
63,7
20,1
9,4
2,6
2,3
67,7
14,2
12,2
3,2
0,4
54,4
18,2
14,4
4,7
5,2
89,2
4,6
2,8
0,3
2,0
29,0
63,3
25,1
7,5
0
48,5
29,9
12,9
5,1
0,2
63,6
28,4
5,7
1,7
0
28,2
35,3
11,6
19,1
1,2
64,7
25,9
5,9
0
0,6
48,5
11,0
3,0
31,2
1,7
61,3
20,1
8,0
8,0
0,9
43,0
31,4
14,2
9,3
0,6
52,9
21,9
17,7
1,6
1,1
30,3
26,5
28,9
5,2
0,5
68,4
10,3
12,6
6,9
0,7
32,3
30,9
22,9
9,5
0,5
61,9
12,6
10,2
12,5
0,1
52,0
19,8
11,4
17,1
0,3
56,7
22,1
13,4
2,2
1,2

% ostatných
1,4
1,1
1,0
0,5
1,6
1,4
1,2
1,6
1,2
0,7
1,3
0,9
0,4
0,9
0,8
0,1
0,2
1,0
2,9
0,9
0,2
1,4
1,5
0,4
0,6
2,4
1,9
3,5

Hlavný spôsob dopravy pri každodenných aktivitách v krajinách EÚ 27. (Hodnoty chýbajúce do 100 % 			
zodpovedajú kategóriám „žiadna denná / pravidelná mobilita“ a „bez odpovede“. Veľkosť vzorky je okolo 		
1 000 osôb v každej krajine okrem Malty, Cypru a Luxemburska, kde bolo oslovených zhruba 500 osôb.)
Údaje Európskej komisie (Publisher) (2011)
17
18
19
20

de la Bruheze, Veraart (1999)
European Environment Agency (2006)
WHO (2006)
Priemus (2003)

Kapitola IV: Komunikácia zameraná na zmenu správania
Rastúcu úlohu mestských oblastí ako oblastí vhodných na
život podčiarkujú tri súčasné trendy. Po prvé, dochádza
k demografickej zmene – starnúca populácia je odkázaná na krátke vzdialenosti a služby, ktoré poskytujú
len mestské oblasti. Po druhé, narastá podiel životných
štýlov orientovaných na mestá. A po tretie, je tu trend
zmenšovania veľkosti domácností. Tieto trendy vytvárajú dobré podmienky pre rozvoj cyklistiky ako dôležitého
spôsobu dopravy v husto osídlených mestských oblas
tiach.
Európske mestá majú nedostatok priestoru a preto
potrebujú priestorovo účinný dopravný systém. A bicykel
spĺňa tieto požiadavky. Je rýchly na krátke vzdialenosti, nepotrebuje veľa miesta na parkovanie a cyklistická
infraštruktúra sa do hustých mestských oblastí pohodlne
zmestí.
7. Bicyklovanie je zelenou technológiou
Zatiaľ čo zmena klímy a vyčerpávanie ropy predstavujú
permanentné otázky globálnych politických diskusií,
na miestnej úrovni je stále urgentnou otázka vplyvov

motorizovanej dopravy na životné prostredie. Tak napríklad auto na krátke vzdialenosti vyprodukuje nepomerne viac znečisťujúcich látok ako na dlhších trasách.
V európskom meradle je 30 % všetkých jázd kratších ako
3 kilometre a 50 % kratších ako šesť kilometrov.21
V porovnaní s ostatnými oblasťami je znižovanie emisií
CO2 v sektore doprave mimoriadne sľubným. Tu by sa
mohla dosiahnuť úspora 13 % (IFEU 2008). Nemecké
mesto Mainz ukazuje, že bicykle majú potenciál
prispieť k zníženiu emisií CO2 (obrázok 4).22 Štúdia British Cyclists’ Public Affairs Group demonštrovala, že i
mierny nárast objemu cyklistickej dopravy môže viesť k
rýchlemu zníženiu emisií o 6 %. Zvýšenie počtu cyklistov
na úroveň porovnateľnú s Holandskom (27 % všetkých
jázd sa robí bicyklom) by mohlo viesť k zníženiu emisií
CO2 až o 20 %.23
Ani elektrické autá alebo iné nízkoemisné alebo
bezemisné vozidlá v budúcnosti nebudú schopné
odstrániť environmentálne problémy spojené s hlukom,
odpadom a vyčerpávaním zdrojov.

Zmena smerom k bicyklom
Zmena smerom k verejnej doprave
Manažment mobility v spoločnostiach
Propagácia kurzov – pohon na plyn
Vylepšenie výkonnosti nových vozidiel
Propagácia siete dochádzania
Edukácia mobility na školách

Obr. 4:
Zdroj:

Možnosti znižovania emisií CO2 v % podľa opatrení
Urbanczyk 2011

Ďalšie informácie:
FMG-AMOR (2011): Trendy Travel: 20 good reasons for cycling.
Möller, Thomas (2007): Baltic Sea Cycling project - Cycling Inspiration book.
Tejvan (2008): 10 reasons to take up cycling. In: Cycling info. www.cyclinginfo.co.uk/blog/314/cycling/10reasons-to-take-up-cycling/ (05.01.2011).
WHO Online-Tool to calculate health effects of cycling:
www.heatwalkingcycling.org/index.php?pg=cycling&act=introduction.

21
22
23

Dekoster, Schollaert (1999)
IFEU (2008)
Davies (1995)
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3.

• Politici na miestnej, regionálnej a národnej úrov-

Spolupráca a strategické
myslenie

ni, verejné orgány, obce, cestná správa

• Polícia
• Miestni podnikatelia, firmy
• Zdravotníci, s osobitným zreteľom na zdravie vere-

Komunikácia s cieľom dosiahnuť zmenu správania neznamená len priamu propagáciu a marketing cyklistickej
dopravy so zameraním na koncového užívateľa. Presadzovanie cyklistickej mobility vyžaduje komunikovanie s
politikmi a prijímateľmi rozhodnutí. Preto sa táto kapitola zameriava na to, ako rozlišovať jednotlivých aktérov,
cieľové skupiny a ďalšie zainteresované subjekty.
Pre úspešnú podporu a propagáciu cyklistiky treba neustálu podporu a pomoc rôznych aktérov. Treba sa však
rozhodnúť, o aký typ spolupráce a partnerstva sa budete
uchádzať, pretože budete zrejme potrebovať niekoľko
partnerov, ktorí nebudú v rovnakej miere zainteresovaní do všetkých vašich činností.24 Je dôležité vedieť,
ako komunikovať s týmito skupinami a ako z nich urobiť
partnerov v procese propagácie cyklistiky. Definícia aktéra/zainteresovaného subjektu (stakeholder)z medzidisciplinárneho výskumu:25
Zainteresovaný subjekt (stakeholder) je osoba, skupina alebo inštitúcia, ktorej potreby a záujmy prispievajú
k problémovej situácii (nízka miera používania bicykla
na každodennú dopravu). V (implementačných) procesoch vyjadruje svoje potreby a záujmy. Pre riešenie
problému je dôležitým subjektom.26

jnosti, obezitu a duševné zdravie

• Energetické agentúry
• Občianske a environmentálne agentúry, nátlakové
skupiny a mimovládne organizácie

• Vzdelávacie inštitúcie: materské školy, školy a univerzity,

• Prevádzkovatelia verejnej dopravy
• Odbory
• Obchodná komora
• Združenia cestovného ruchu
• Odborné a ekonomické združenia
• Médiá.
Zainteresovanými subjektmi sú, samozrejme, spotrebitelia, cyklisti a chodci a ich konanie je ovplyvnené
každodennou skúsenosťou, ktorú získavajú ako účastníci
dopravy. Takže obidve strany – zainteresované subjekty
a cieľové skupiny – sú navzájom komplexne prepojené.27
Podľa cieľov mobile 2020 sú najdôležitejšími zainteresovanými subjektmi:

• miestni a regionálni urbanistickí a dopravní pláno

Aktéri sú na druhej strane každodenné osoby alebo
inštitúcie, ktoré vytvárajú miestnu alebo regionálnu
spoločnosť. Nie sú nevyhnutne zainteresovanými subjektmi, keďže nie všetci prispievajú k špecifickému
problému.
Cieľové skupiny sú užívatelia dopravy, od ktorých sa
vyžaduje, aby zmenili svoje modely správania v oblasti dopravy. Možno ich rozdeliť podľa demografických
charakteristík, užívateľského správania alebo modelov
životného štýlu (viď kapitolu 5). Istým spôsobom sú
cieľovými skupinami aj obce (prijímatelia rozhodnutí,
politici a verejní zamestnanci) a miestni podnikatelia,
a to v závislosti perspektívy každého partnera implementácie.

vači pracujúci v obecnej verejnej správe (vedúci
odborov ako aj výkonní pracovníci)

• miestni a regionálni politici v mestských radách
• urbanistickí a dopravní plánovači v plánovacích
agentúrach
Vo všeobecnosti možno povedať, že správne vedené zapojenie zainteresovaných subjektov pomáha urobiť z cyklisticky neoddeliteľnú súčasť kultúry miestnej mobility. Pri
zapájaní zainteresovaných subjektov treba mať na pamäti
nasledovné:
• Kto sú relevantné zainteresované subjekty pre
daný cieľ projektu? Na aké argumenty budú
počúvať?  analýza zainteresovaných subjektov
(kapitola 3.1)

• Akým spôsobom sa uskutočňuje komunikácia a in-

Zainteresované subjekty (stakeholders) sú však členmi
verejnosti na miestnej úrovni. Sú stranami, ktoré môžu
ovplyvniť miestnu implementáciu cieľov projektu, na
príklad:

tegrácia?  plán zapojenia zainteresovaných subjektov (kapitola 3.2)

• Ako možno zapojiť zainteresované subjekty na dlhodobej báze?  vytváranie sietí (kapitola 3.3)
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24 Taken from FGM-AMOR (Publisher) (2011)
25 This means: Research that includes scientific and practical
knowledge to come to solutions of problems
26 Becker, Jahn (2006)

27

Odsek prevzatý od Thiemanna-Lindena et al. (2010)
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Vzhľadom na definíciu kultúry mobility (viď úvod tejto
príručky) si možno z pohľadu komunikácie:28

Spolupracujte

Vplyv

• Niektorí

kľúčoví aktéri sa často stávajú hybnými
silami pokračovania transformačného procesu;
rozvojová paradigma: Racionálny
proces plánovania musí zohľadňovať emocionálne
kvality, ako je napríklad koncept vysokej príťaž
livosti mestského priestoru;

• Komunikačné mechanizmy musia byť rešpektované
už pri vytváraní vízie;

• Integrované opatrenia vyžadujú konzistenciu technickej dokonalosti a kreatívnej kvality v stavebných aj komunikačných opatreniach, najmä pokiaľ
ide o detaily;

• Užívateľská

perspektíva na zdôraznenie multimodálnych a alternatívnych dopravných služieb;

Komunikačné aspekty sú riešené na rôznych
úrovniach:

• Pri

snahe o dosiahnutie konsenzu a spolupráce
medzi profesionálnymi aktérmi;

• Pri výmene názorov a poznatkov s občanmi (učíme
sa jeden od druhého);

• Počas interakcií medzi účastníkmi premávky;
3.1

Analýza zainteresovaných subjektov

Keďže je dôležité vedieť, ako komunikovať, spolu
pracovať so zainteresovanými subjektmi a ako ich
integrovať do procesu propagácie cyklistiky, dobré
je využiť prístup založený na analýze zainteresovaných subjektov. Spolupráca musí byť uspôsobená
podľa špecifických potrieb skupín zainteresovaných
subjektov, ktorými sú politici, dopravní plánovači,
podnikateľské subjekty, školy a členovia cyklistických
združení. Každá z týchto skupín vyžaduje osobitný
prístup.

Nezúčastnené
strany

Priaznivci
menej

• Urbanistická

Protivníci

Partneri

• Po všetkých diskusiách, polemikách a debatách

o
dopravných politikách treba teraz vytvoriť dlhodobý konsenzus medzi rôznymi politickými zoskupeniami v danom meste;

Začleňte sa

viac

Kľúčové faktory úspešnej komunikácie

Postoj k problému

pozitívny

Využite

Obr. 5:
Zdroj:

negatívny

Informujte

Základná štruktúra analýzy zainteresovaných
subjektov
Vlastná kompilácia na základe GTZ (Publisher) /
Godefrooij et al. (Ed.) (2009)

Matrica na obrázku 5 ponúka vynikajúcu štruktúru na
analyzovanie rôznych cieľových skupín a ich pozície. S
jej využitím môžete identifikovať, kde sa dnes kľúčoví
hráči nachádzajú a kde by sme ich chceli dostať v rámci participatívneho a plánovacieho procesu alebo počas
multiplikačných aktivít. V závislosti od úrovni vplyvu a
ich pozitívneho alebo negatívneho postoja k danej otázke
možno zainteresované subjekty identifikovať ako partnerov, oponentov, fanúšikov alebo subjekty stojace mimo.
Obrázok predstavuje matricu, ktorá lokalizuje rôznych
aktérov podľa ich postojov a vplyvu v rámci procesov
tvorby politík. Zelené šípky znamenajú želaný pohyb,
zatiaľ čo červené označujú pohyb, ktorému sa treba
vyhnúť. Chceme, aby sa oponenti stali našimi partnermi,
fanúšikmi, alebo prinajhoršom nezainteresovanými subjektmi. Treba mať tiež na pamäti, že fanúšikovia nám
niekedy môžu pomôcť posunúť partnerov k pevnejším
záväzkom. Môžu vzniknúť nové partnerstvá s rôznymi
združeniami (napr. chodci, starší občania) rozšírením
podpory na politiky, ktoré sa vzťahujú aj na cyklistiku. Je užitočné vypracovať dve verzie tejto matrice
ako súčasť úvodnej analýzy zainteresovaných subjektov – jedna popisuje súčasnú situáciu a druhá situáciu,
v ktorej by sme chceli byť o jeden mesiac alebo rok.
Potom bude jasné, či má zmysel, alebo či je nevyhnutné osloviť špecifické zainteresované subjekty a čo tak
možno dosiahnuť. Iniciátori týchto procesov sa musia
pýtať, prečo by sa mala osloviť špecifická skupina a ako
najlepšie sa k nej dostať. Skutočné pochopenie jej záujmov a cieľov tento proces zjednoduší.
Začnite s jasnou predstavou cieľov, zainteresovaných
subjektov a prístupu ku každému z nich a potom prejdite ku konkrétnym krokom. Pamätajte, že je oveľa
viac faktorov, než ktoré sa spomenuli na tomto mieste.

28

Deffner/Goetz (2008)
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3.2

Integrácia zainteresovaných
subjektov

Partnerstvá a spojenectvá sú mimoriadne dôležité,
pretože prinášajú ďalšie zdroje do procesu tvorby politiky, respektíve znižujú náklady na získanie poznatkov
a ďalších prvkov, ktorých získanie by inak vyžadovalo
značné náklady a úsilie.29 Mnohé skupiny majú lídrov,
ktorých explicitná podpora môže viesť k novej pozícii
celej komunity alebo skupiny ďalších aktérov. Tvorba
sietí dáva tieto skupiny dokopy a udržuje ich v kontakte.
Otvorená spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov je nevyhnutná pre úspešnú propagačnú stratégiu
a koncentráciu odborných, organizačných a finančných
zdrojov. Vytvorenie sietí zainteresovaných subjektov sa
ukazuje byť úspešnou stratégiou, najmä pokiaľ ide o
regionálnu úroveň, pretože na tejto úrovni možno nájsť
porovnateľné základné podmienky a problémy.30
Metódy na zapojenie zainteresovaných subjektov boli
otestované a opísané podrobne v projekte aktívneho
prístupu (Active Access Project – viď použitú literatúru).
Mechanizmy spolupráce napríklad zahŕňajú pravidelné
okrúhle stoly, stretnutia, špeciálne podujatia, pracovné
stretnutia a hodnotiace dotazníky ako aj hĺbkové rozhovory. K zainteresovaným subjektom treba pristupovať
tak, aby mali pocit, že sú členmi tímu, ktorý pracuje na
spoločnom cieli.
Osobitné zameranie: Skupiny užívateľov bicyklov a
ich integrácia
Skupiny užívateľov hrajú veľmi špeciálnu úlohu pri vypracúvaní a implementovaní cyklistických politík. Môžu
byť hlasom užívateľov a pri monitorovaní môžu zohrávať
úlohu „strážneho psa“.
Cyklistické organizácie vedia, čo cyklisti vyžadujú a aké
obmedzenia treba odstrániť. Skúsenosti z programu Locomotives, ktorý spravuje Interface for Cycling Expertise, ukazujú, že občianske združenia a občianski aktivisti môžu mať silný vplyv na vedomie a ochotu inštitúcií
uznať úlohu cyklistiky pre mestskú dopravu a hospodársky rozvoj.
Pokiaľ ide o konkrétnu implementáciu cestných zariadení, zapojené by mali byť hneď komunity priamo dotknuté prácami. Dôvody sú hneď tri: Po prvé, ľudia by
mali mať právo vyjadriť názor k tomu, čo ich bezpros-
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29 Kapitola 3.2 prevzatá z GTZ (Publisher) / Godefrooij et al. (Ed.)
(2009) a upravená
30 Odsek prevzatý z Planungsbüro VIA eG (2004)

tredne obklopuje. Po druhé, čo je ešte dôležité, takéto
zapojenie komunity vyústi v kvalitnejší plán, lepšie
riešenia a eliminácii chýb. Po tretie, keď budú cieľové
skupiny zdieľať pocit vlastníctva, podpora implementácie bude vyššia.
Poskytnutie podrobného opisu rôznych spôsobov
uľahčenia účasti skupín užívateľov v plánovacích procesoch. Využiť možno napríklad nasledovné metódy:

• Zamerať

skupinové diskusie na identifikovanie
problémov a inventarizáciu úloh;

• Skupiny

užívateľov alebo pracovné skupiny vyja
dria a priorizujú svoje potreby;

• Rôzne

formy financovania umožnia skupinám
užívateľov zúčastňovať sa v plnej miere na realizácii jednotlivých iniciatív;

• Miestne skupiny užívateľov alebo pracovné skupiny
aktívne zapojené do plánovania a implementácie
cyklistických opatrení;

• Asociácie užívateľov môžu zohrávať hlavnú úlohu
pri údržbe a prevádzke vybudovanej cyklistickej
infraštruktúry.

3.3

Plán integrácie zainteresovaných
subjektov

Nástrojom systematickej integrácie zainteresovaných
subjektov je vytvorenie plánu zapojenia zainteresovaných subjektov, ktorý definuje stratégie súvisiace s
projektom a ktorý má presvedčiť všetkých nevyhnutných aktérov. Takýto plán zapájania sa používa napríklad v projekte Active Access.31 Dôležitými otázkami
takéhoto plánu sú napríklad:
1. Štruktúra
Vyplňte nasledujúcu tabuľku a uveďte akékoľvek ďalšie
podrobnosti (ak je to potrebné) v ďalších odsekoch.
Riaďte sa pokynmi na v yplnenie.
2. Presvedčovacie argumenty
Pri formulovaní argumentov zvážte výsledky pracovných stretnutí a prezentácie z úvodného stretnutia v
závislosti od toho, o aký zainteresovaný subjekt ide. Tu
je niekoľko argumentov v prospech „chodiaceho autobusu“ pre cestu do školy:

31 Kapitola 3.3 prevzatá od Thiemanna-Lindena et al. (2010) a
upravená
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• Zdravý

3. Na koho sa obrátiť a ako

• Bezpečnosť vďaka prítomnosti dospelých
• Zábava pre deti cestujúce so sprievodom
• Lepšia pripravenosť na učenie, pretože deti majú

Identifikovať jednotlivcov, ktorých treba kontaktovať,
spolu s ich pracovnými pozíciami a menami (ak sú
známe). Zvážiť, ako budú títo jednotlivci kontaktovaní
(email, list, telefón...)

spôsob transportu pre deti a sprevádzajúcich dospelých

pred školou pohyb

• Vyhnutie sa použitiu auta
• Úspora času pre rodičov, ktorí nemusia sprevádzať
deti na ich ceste do školy

• Netreba priestor pre parkovanie áut pri školách
•…

4. Následná stratégia
Navrhnúť následnú stratégiu na zaistenie trvalého
zapojenia do projektu pomocou podujatí, newsletterov,
tvorby inštitúcií ako okrúhle stoly a podobne.

• Chodiaci

Relevantný
zainteresovaný subjekt
• Učitelia,
• rodičia,
• médiá
•…

• Deti pozornejšie v triede
• Riaditeľa školy telefonicky • Stretnutia,
okrúhle stoly,
• Netreba sprevádzať každý deň do • Zástupcu rodičov listom
newslette-ry,
• Miestneho novinára rozhoškoly
aktualizácie provorom počas obeda
• Zdravie, životné prostredie, bez-

…

…

…

Prístup

autobus do
základnej
školy

Presvedčovacie argumenty

Na koho a ako sa obrátiť

Následná stratégia

jektu

pečnosť

…

…

Tabuľka 3: Príklad štruktúrovania zainteresovaných subjektov a reflektovania ich potrieb
Zdroj:
Thiemann-Linden (2010)

Ďalšie informácie:
Thiemann-Linden et al. (2010): Active Access.
Stakeholder Involvement Plan.
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4.

Stratégie a prvky
marketingovej komunikácie

Marketing nie je len reklamou a oslovovaním verejnosti
ale aj komplexným a dlhodobým konceptom, ktorý sa
zakladá na jednej hlavnej myšlienke, na cieli vytvoriť
jedinečný predajný argument (USP) na produkt „posilnenie využívania bicykla“. Keďže zameranie smeruje na
zmenu správania a nie spotreby istého spotrebného tovaru, uplatňujeme sociálny marketing. Bežná definícia
sociálneho marketingu je nasledujúca:32
Sociálny marketing je adaptáciou postupov komerčného
marketingu, ktoré sa zameriavajú na vyvolanie zmeny
v prístupe a vplyve, udržanie alebo vytvorenie vedomia o relevantných spoločenských normách, postojoch
a modeloch správania.
Cieľom je ovplyvniť správanie prostredníctvom rôznych
marketingových aktivít. Takto možno dosiahnuť a prípadne zmeniť vnímanie, postoj a správanie účastníkov
dopravy. Účelom sociálneho marketingu je dosiahnuť
štyri druhy spoločenských zmien:33

• Úroveň informovanosti cieľovej skupiny sa zmení
• Cieľová skupina bude motivovaná smerom k istej
aktivite

• Pretrvávajúce rutiny správania sa zmenia
• Postoj k istému predmetu sa zmení
To jasne ukazuje, že očakávaná spoločenská zmena sa
nezameriava na jednoduchú zmenu, ale je veľmi zložitá.
Pomocou informačných opatrení je ľahké zvýšiť úroveň
informovanosti (1). Zároveň budú ľudia motivovanejší v
prospech istej aktivity, napríklad v prospech častejšieho
využívania bicykla (2). Okrem toho zmenia rutinu
v oblasti správania – správanie v oblasti dopravy (3).
Najťažším cieľom je dosiahnuť zmenu postojov (4).
Preto sa stáva evidentným, že len implementácia
informačných kampaní nepovedie k viac poznatkom.
Navyše reinterpretácia spoločenských noriem a hodnôt
by sa mala dosiahnuť prostredníctvom integrovaných
komunikačných stratégií, ktoré zahŕňajú obrazové kampane, účasť zainteresovaných subjektov a internú komunikáciu v miestnej verejnej správe.
Výber opatrení sociálneho marketingu je ovplyvňovaný
tým, ako sú osobné prínosy a náklady zobrazované.34 To,
ako možno zmenu prepojiť s konkrétnym osobným benefitom, závisí od osobitej cieľovej skupiny a výsledkoch
rôznej kombinácie opatrení.
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32 Andreasen (1994)
33 Kotler/Roberto (1991)
34 Rangan et al. (1996)

Vo všeobecnosti musí komunikačná stratégia vysvetliť,
kto čo a komu hovorí. Najefektívnejším spôsobom je
nasmerovať komunikáciu na záujmové skupiny a osoby,
ktoré mienia zmeniť svoje správanie. Je nevyhnutné
vedieť, akú úroveň v procese zmeny správania už široká
verejnosť dosiahla, keďže inak sa peniaze minú na
zbytočné kampane. Základným cieľom komunikačných
stratégií je ovplyvniť verejnosť s minimálnymi nákladmi. Po tom, ako sa dosiahne rovnováha v správaní,
bude dôležité takéto zmenené správanie zachovať.35

4.1

Fázy propagácie cyklistiky

Spôsobom, ako vizualizovať marketingovú komunikáciu
a jej prepojenia s hmotnými aspektmi propagácie
cyklistiky, je použiť model fáz a prispôsobiť ho propagácii cyklistiky:

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Obr. 6:
Zdroj:

Analýza (príprava plánovania
a partnerstva; situačná analýza)
Prognóza (scénare, brainstorming)
Strategický marketing
(stanovenie cieľov a priorít)
Operatívny marketing (akčný plán)
Implementácia (spôsob prevedenia)
Kontrola (vyhodnotenie)

Fázy propagácie cyklistiky
Vlastná kompilácia prispôsobená od Brandnera
(2000)

Obrázok 6 ukazuje hlavné prvky marketingu, ktorý pozostáva zo strategického a operačného marketingu. Integruje analýzu fáz, prognózu, realizáciu a kontrolu.
Na tieto fázy sa treba pozrieť individuálne. Hlavným
aspektom je marketing komunikačnej úrovne. Ten sa
vzťahuje najmä na krok 4, kde operačný marketing
zahŕňa celý marketingový mix: štyri skupiny nástrojov
produktu, distribučnú komunikáciu a cenu.

35

Odsek prevzatý z Dánskeho cestného direktoriátu (2000)
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4.1.1

Príprava: Plánovanie a partnerstvo

4.1.3

Stanovenie cieľov

Pre propagáciu cyklistiky je nevyhnutný akčný plán.36
Komunikačné opatrenia by mali byť integrované do
celkovej cyklistickej stratégie alebo SUMP (alebo
niečoho podobného, viď časť I Plánovanie). Odporúča sa
odsúhlasiť plán alebo stratégiu so všetkými dotknutými
stranami, aby sa tak ušetrili peniaze a zabezpečila implementácia a eliminovali konflikty.

Treba mať jasno v tom, čo chceme dosiahnuť. Vaše
ciele by mali reflektovať potreby vašej cieľovej skupiny
ako aj zúčastnených zainteresovaných skupín. Vaše
zámery by mali byť ambiciózne ale realistické a myli by
prispievať k dosahovaniu dlhodobých cieľov.

Od začiatku by mala byť zabezpečená dostupnosť finan
čných prostriedkov. Akýkoľvek plán sa bez zabezpečeného
financovania môže premeniť v prach. Zdrojom financovania môžu byť aj súkromné inštitúcie alebo iné organizácie.
Špecifické opatrenia môžu byť financované z fondov EÚ
alebo štátneho rozpočtu. Na podpore cyklistiky a redukcii
počtu áut na cestách má záujem stále väčší počet organizácií a agentúr. Mali by byť preto zapojené do prípravy a
koordinácie cyklistických stratégií. Potenciálnymi iniciátormi a partnermi sú zväčša zainteresované subjekty uvedené v úvode kapitoly 3.37 Ďalšími partnermi môžu byť:

• Špecifické (Specific): Mali by sa vzťahovať k špe

• zamestnávatelia
• predajcovia a výrobcovia bicyklov
Integrovaná kampaň zahŕňa vytvorenie korporátneho dizajnu, používanie súboru nástrojov a integráciu
rôznych opatrení. Adresát musí vidieť jasný prístup vo
všetkých aktivitách. Môže ísť o propagačné kampane a
konvenčnú prácu s verejnosťou.

Podľa marketingovej príručky cyklistiky by vaše ciele
mali byť SMART:39
cifickým výstupom

• Merateľné
vateľné

• Dosiahnuteľné

(Achievable): Je cieľ za daného
úsilia naozaj dosiahnuteľný?

• Relevantné

(Relevant): Sú ciele relevantné vo
vzťahu k potrebám spotrebiteľov

• Časovo špecifické (Time-specific): Stanovte jasný
začiatok a koniec.
Konkrétnym cieľom môže byť prechod od áut k bicyklom
o isté percento za daný čas, zníženie vážnych zranení
cyklistov o isté percento v danom období alebo výstavba
X kilometrov cyklotrás.40

4.1.4

Akčný plán

• Nehody

Ak je jasné, čo chcete dosiahnuť, potrebujete definovať,
ako to dosiahnuť. Akčný plán by mal identifikovať
potreby cieľových skupín. Čo ľudia chcú a aké prínosy
očakávajú? Akčný plán by mal tiež obsahovať zoznam
nástrojov, ktoré sa na tento účel použijú (kapitola 4.2,
5, 6), a ako sa bude merať dosiahnutý pokrok (kapitola 7). Optimálna stratégia na dosiahnutie prechodu
od áut k bicyklom kombinuje rad zlepšení pre cyklistov
spolu s obmedzeniami vo využívaní áut. Na tomto mieste sú uvádzané opatrenia v oblasti infraštruktúry a
služieb, keďže aj ony vyžadujú konanie v komunikácii.

• Objemy

Opatrenia by mohli zahŕňať:41

4.1.2

Analýza situácie

Významným začiatkom prijatia takéhoto plánu je získanie prehľadu o súčasnej situácii v cyklistickej doprave. Niektoré z týchto analýz treba tak či onak urobiť
v rámci plánovania a priorizovania infraštruktúry a
servisných opatrení. Tu sú niektoré príklady, ktoré sa
zameriavajú aj na otázky komunikácie:38
a rizikové miesta (napríklad nehodové
mapy, záznamy polície)
dopravy (napríklad dopravné počítadlá
alebo ručné rátanie, dotazníky)

• Dopravné modely (napríklad analýza zápch)
• Spokojnosť užívateľov so súčasnou situáciou

• Plánovanie infraštruktúry (napr. cyklotrasy a siete,
bicyklovanie v protismere)

• Parkovanie

(do-

bicyklov (napr. viac stojanov na bicykle, ochrana pred nepriaznivým počasím)

tazníky, prieskumy)

• Štruktúra

• Lepšia údržba ciest (napr. v zime)
• Bezpečnosť na cestách
• Obmedzenia vo využívaní áut (uzávierky

dopravy (kontrola trás, parkoviská,
výstavba ciest)

• Analýza

miestnych spoločností naklonených priaznivo k doprave alebo spoločností, ktorých
zámestnanci používajú bicykel na cestu do práce

36
37
38

(Measurable): Mali by byť kvantifiko

Kapitoly 4.1.1 až 4.1.6 upravené a prevzaté od Urbanczyka (2010)
Dánsky cestný direktoriát (2000)
Národné centrum sociálneho marketingu (rok neuvedený)

ciest,

obmedzenie rýchlosti)

39
40
41

Ibid.
Dánsky cestný direktoriát (2000)
Ibid.
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• Intermodalita
• Bicyklové schémy (napr. mestské bicykle, služobné
bicykle)

• Podujatia (napr. cyklodni, dni bez áut)
• Informačné kampane (napr. kampane „na

bicykli
do práce“, propagácia nových cyklotrás, bezpeč
nostné kampane)

• Školenia a vzdelávanie (napr. cielené školenia)
4.1.5

Stanovenie priorít

Každé opatrenie by malo byť jasne opísané a v ideálnom prípade by malo byť sprevádzané aj obrázkami.
Odhadnite náklady na každú aktivitu a formulujte alternatívy každého opatrenia. Urobte priorizáciu opatrení
tak, že posúdite ich vplyv na zmenu vo využívaní druhov
dopravy (majte na pamäti, že zmena správania môže
trvať aj mesiace). Užitočnými otázkami pri hodnotení
môžu byť:42

• Koľko nových jázd bicyklom opatrenie vyvolá?
• Koľkým nehodám bicyklistov toto opatrenie zabráni?
• Koľko účastníkov cestnej premávky bude týmto
opatrením dotknutých?

• Čo bude toto opatrenie znamenať pre užívateľov
ciest?

• Aké percento užívateľov ciest zmení svoje správanie?
4.1.6

Implementácia

Koordinácia z jedného miesta zabezpečí dobrý dohľad
nad celým procesom. Mal by byť zapojený cyklistický
koordinátor alebo externý odborník, ktorý bude na celý
proces implementácie dozerať. Mal by byť hlavnou kontaktnou osobou pre všetkých partnerov. Dôležitým aktérom v komunikácii s cieľovými skupinami budú médiá.
Keďže hodnotenie predstavuje v tejto časti osobitnú
sekciu, nespomína sa opätovne v rámci fázy propagácie
(kapitola 7).

4.2
4.2.1

Transteoretický model predpokladá, že každý druh
zmeny správania je dlhodobým procesom, ktorý prechádza rôznymi úrovňami. Pôvodne pozostáva zo
šiestich úrovní manifestovania zmeny správania.44 Pre
motiváciu bicyklovať a obrazovú kampaň (viď 6.1) bol
tento model zredukovaný na tri úrovne (obrázok 7):

• Predbežná

fáza (prekontemplácia), v ktorej
komunikácia využíva racionálne a emocionálne
argumenty v prospech mobility bez emisií oxidu
uhličitého a snaží sa provokovať uvažovanie nad
správaním v oblasti mobility.

• Fáza aktivity. V tejto fáze dostanú užívatelia áut
šancu vyskúšať bicykel ale chôdzu pešo (príprava
a akcia).

• Fáza

potvrdenia (fáza udržiavania) – táto fáza
sa zameriava na všetkých ľudí, ktorí skutočne
zmenili svoje správanie v oblasti mobility, a
snaží sa motivovať a posilniť týchto ľudí, aby v
tom pokračovali i naďalej. Ide o najdôležitejšiu
fázu, pretože potvrdenie zmeny v správaní môže
zabrániť návratu k starým zvykom, k čomu často
dochádza po zmene v správaní.45

Transteoretický model

Prvky marketingovej komunikácie
Teoretické modely v zmene správania

Transteoretický model (TTM) je akčný model v environmentálnej a sociálnej psychológii/sociológii.43 Pôvodne
sa TTM zakladá na šiestich krokoch zmeny správania,
ktoré nasledujú jedna za druhou. Cieľom modelu,
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ktorý vytvorili v roku 1982 Prochaska a DiClemente je
vysvetliť zámerné procesy rozhodovania. Časová perspektíva je zahrnutá explicitne. Z tohto dôvodu je
jediným modelom, ktorý berie do úvahy, že zmena v
správaní sa deje v procese a že ľudia, ktorí menia svoje správanie, sa nachádzajú v inej fáze. Okrem toho
niektoré kroky sa vzťahujú k skutočnosti, že musia
byť vybudované napríklad nové rutiny a zvyky, aby sa
neskĺzlo k starým modelom správania. Doteraz sa tento model využíval hlavne vo vzťahu k neadekvátnemu
zdravotnému správaniu (napríklad prekonávanie závislostí alebo propagácia telesnej aktivity). Stále je však
kontroverznou otázka, či je správna analógia „jazda autom - zlá závislosť“. V našom prípade sa zameriavame
menej na opustenie istého správania a viac na prechod
smerom k inému správaniu.

42 Ibid.
43 Súhrn TTM a úvahy prevzaté od Deffnera/Götza (2008a) a
upravené

Úvodná
fáza
Obr. 7:
Zdroj:

Fáza
vlastnej
aktivity

Potvrdzovacia
fáza

Tri kroky kampane ‘Kopf-an: Motor aus’
Vlastná kompilácia podľa Fairkehr 2011

44 Keller (1998); Prochaska et al. (1994)
45 Fairkehr GmbH (2011)
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Transteoretický model už bol empiricky zhodnotený
v niekoľkých štúdiách z niekoľkých oblastí správania
v oblasti zdravia. Premenné mohli byť potvrdené vo
vzťahu k ich prediktívnej sile. Podľa analýz z rôznych
štúdií je model vhodný na vyvolanie krátkodobých
zmien správania. Dlhodobé zmeny (v trvaní viac ako
niekoľko mesiacov) sa často neobjavia.46 Identifikovať
možno nasledujúce príčiny tohto javu:

• Činnosti,

ako je bicyklovanie, pozostávajú z rôz
nych modelov správania (na rozdiel napríklad od
fajčenia)

• Oddelenie

osôb na počiatočnej úrovni je pre
komunikačnú stratégiu zásadné.

• Fyzicky aktívne správanie je ovplyvňované mnohými externými faktormi (vek, pohlavie, sociálnoekonomické postavenie), ktoré nie sú v transteoretickom modeli zvažované
Avšak použitie modelu, ako je TTM, s cieľom premyslieť
vopred, ako by mohla zmena správania fungovať,
pomáha pri vývoji komunikačnej stratégie.

Avšak výskumom bolo odhalené, že aj spontánne skúšanie
nového modelu správania môže nastať. To znamená, že
„konať“ môže byť na prvom mieste v reťazci, alebo že
môže byť aj poradie „učiť sa – konať – cítiť“. V rámci týchto hierarchií sa môžu cieľové skupiny, podobne
ako v transteoretickom modeli, nachádzať v rôznych
fázach, v ktorých ich možno osloviť. Navyše, zapojenie
cieľovej skupiny alebo osoby zohráva významnú úlohu
v procese komunikácie.
Závery
Napriek všetkým obmedzeniam môže byť AIDA model
použitý ako rámec na dosiahnutie zmeny v správaní. Pre
potreby propagácie cyklistiky možno prispôsobiť štyri
fázy a to nasledujúcim spôsobom: 50

• Vybudovať

Vedomie: Cieľoví poslucháči musia
poznať cyklistické možnosti, aby boli naladení na
zmenu

• Vyvolať Záujem: Po úvodnom vybudovaní vedomia
sa ľudia musia stať zvedavými

• Vzbudiť Túžbu: Pasívny záujem sa musí zmeniť na
aktívny

Modely propagácie vplyvu a komunikačný výskum
Naproti tomu AIDA model, ktorý bol vytvorený pred viac
ako 100 rokmi, je etapový model.47 Bol vytvorený v roku
1898 E. St. Elmom a pôvodne bol určený ako usmernenie
pre obchodné rozhovory.48 Skratka AIDA znamená:

• Pozornosť (Attention) voči produktu,
• Záujem (Interest) o produkt,
• Túžba (Desire) kúpiť propagovaný produkt
• Čin (Action) - spotreba
Podľa AIDA bolo vytvorených mnoho etapových
modelov,49 ktoré sú veľmi rozšírené v oblasti výskumu
propagácie a komunikácie. Etapové modely sú skôr opisom reakčných reťazcov než určovaním faktorov. Avšak
dva dôležité faktory.
Kroky v rámci zmeny správania sa netýkajú len procesu. Okrem toho neexistuje určité poradie v zmysle
reakčného reťazca. To sa stáva zrejmým pri tzv. modeli troch hierarchií. Typický učiaci reťazec, ktorý
podčiarkuje AIDA model, je

• učiť sa (kognitívny proces)
• cítiť (afektívny proces)
• konať (konatívny proces)
46 Prochaska et al. (1998)
47 Súhrn o AIDA a úvahy prevzaté z Deffner/Götz (2008a) a
upravené
48 Bongard (2003)
49 Liebert (2003)

• Vyzvať na Čin: Nájsť posledný „spúšťač“, ktorý vybudí poslucháčov

Okrem toho možno z komunikačného modelu vyvodiť
nasledujúce závery: neexistuje stanovené poradie medzi konať, učiť sa a cítiť. To treba zvážiť pri príprave
konkrétnej stratégie (model 3 hierarchií): 51

• Typické poradie učiť sa-cítiť-konať sa aplikuje, ak
má cieľová skupina už otvorenú myseľ. V takom
prípade sa očakávajú emocionálne aspekty cyklistiky.

• Poradie konať-cítiť-učiť sa bude aplikované, ak je
na začiatku spontánne podujatie, napríklad ak sa
dá vyskúšať jazda na bicykli.

• Okrem toho je možné aj poradie učiť sa-konať-cítiť.
V tomto prípade daná osoba sa intenzívne zaoberá
predmetom argumentov v prospech cyklistiky, napríklad preto, lebo veľa kolegov jazdí do práce na
bicykli.

• Napokon

je možné, že prostredníctvom poradia
cítiť-konať-učiť sa bude oslovená emocionálna
úroveň.

• Treba

sa vyhnúť bumerangovému efektu. Je
dôležité mať na pamäti riziko, že reklamné správy
môžu vyvolať negatívne postoje.

50 Zoznam upravený z Rady národnej cyklistickej stratégie (2004)
51 Súhrn prevzatý od Deffner/Götz (2008a) a upravený
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4.2.2

Aká je správa?

Cyklistika ponúka množstvo prínosov, avšak spropagovanie
celého radu prínosov pre všetkých naraz nebude fungovať.52
Radšej sa odporúča identifikovať názory, potreby a odkazy,
ktoré najviac oslovujú hlavnú cieľovú skupinu.53
Z dôvodu bumerangového efektu (viď 4.2.1) by sa cyklis
tickí propagátori nemali zamerať len na posolstvo ochrany
životného prostredia. Tí, pre ktorých je takéto posolstvo
určené, sú už zrejme na našej strane.
Kľúčové posolstvá by mali evokovať pozitívne emócie,
ktoré vyplývajú zo zábavy, slobody a nezávislosti vyplývajúcich z cyklistiky. Propagáciou treba povzbudiť ľudí,
aby používali bicykle vytvorením pozitívnych asociácií
bicyklovania. Keďže zvyky v oblasti cestovania sú často
iracionálne, propagačné aktivity zamerané na racionálne
dôvody budú nevyhnutne menej úspešné.

4.3

Korporátny dizajn

Nezávisle od toho, či sa plánujú široké kampane alebo len jednoduché opatrenia, významným krokom k
úspešnému a efektívnemu marketingu je vytvorenie korporátneho dizajnu. Korporátny dizajn musí byť jednotný
a musí reprezentovať produkt – cyklistickú mobilitu.
Logo musí byť na všetkých cyklistických prvkoch v meste
(značky, informačné miesta, plagáty, reklama, internet).
Podobne ako aj iné produkty aj cyklistika získava identitu s logom a celým korporátnym dizajnom. Vo všetkých
informačných a propagačných prvkoch musí byť estetický
aspekt vysoko hodnotný. Cyklistika musí dostať pozitívne
vnímanie a imidž.

Viď tabuľku 4 – príklady posolstiev pre rôzne cieľové skupiny.54
Cieľová skupina
Školopovinné
deti
Dospelí
Cestujúci do
práce
Začínajúci
cyklisti
Ženy
Imigranti
Starší
Vodiči áut

Posolstvo
Bicyklovanie je zábava, prináša pocit
slobody a nezávislosti. Ste súčasťou
premávky.
Bicyklovanie je zábava, prináša vám
pocit pohody a posilňuje zdravie.
Cyklistika šetrí čas a peniaze a udržuje
vás fit.
Bicyklovanie je rýchle, jednoduché a
pružné.
Bicyklovanie je chic, zábavné a udržuje
vašu postavu štíhlu.
Bicyklovanie znamená slobodu pohybu
a nezávislosť. Je rýchle a jednoduché.
Bicyklovanie znamená slobodu pohybu
a nezávislosť. Je rýchle a jednoduché.
Bicyklovanie je rýchle a pohodlné a
šetrí peniaze.

Tabuľka 4: Príklady posolstiev pre rôzne cieľové skupiny
Zdroj:
Vlastná kompilácia upravená podľa Urbanczyka (2011)

Na úrovni spoločnosti sú dominantné predmety ako bez
pečnosť, životné prostredie, dopravné zápchy. Posolstvá možno tiež adresovať ostatným užívateľom ciest,
ako sú napríklad vodiči áut. Treba sa však vyhnúť kampaniam, ktoré vodičov áut očierňujú.
Dokonca na miestach s vysokou úrovňou bicyklovania,
kde sú prínosy cyklistiky jasné takmer každému, sa opla
tí posilniť pozitívne asociácie. Kodaň, jedno z „najcy
klistickejších“ miest na svete využilo kampaň na to, aby
svojim obyvateľom pripomenulo, ako je cyklistika atraktívna a akí sú Kodančania sympatickí zato, že bicyklujú.
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52
53
54

Kapitola 4.2.2 prevzatá of Urbanczyka (2010) a upravená
Rada národnej cyklistickej stratégie (2004)
Ibid.

Obr. 8:
Zdroj:

Logá cyklistických miest integrujúce pozitívne
posolstvo a miestne prvky: Logo Kodane (hore)
a logo Mníchova (dole).
www.ibikecph.dk, www.radlhauptstadt.münchen.de

Logo je nosičom značky „cyklistická mobilita“ a nesie
toto posolstvo. Mnohé úspešné logá ukazujú osobitnú
charakteristiku daného mesta (mestské farby, skratku,
tvar mesta, pamätihodnosť). Odporúča sa, aby logo
spolu s korporátnym dizajnom vytvorila profesionálna
marketingová agentúra. Logo by v ideálnom prípade
malo niesť nasledujúce posolstvá:

• Jednoduchú

identifikáciu bicykla alebo cyklistic

kej mobility

• Jednoduché rozoznanie
• Myšlienku bicyklovania
• Emocionálnu väzbu
• Aspekty viažuce sa k danej lokalite 		
(napríklad farbu)
Okrem loga by mal byť vytvorený jednoduchý a ľahko za
pamätateľný slogan. Písmo a farby musia sedieť s logom.
Značka (logo + slogan) by mali spoluvytvárať unikátny
produkt cyklistickej mobility mesta. Tento produkt musí
byť jednoducho odlíšiteľný od ostatných prostriedkov dopravy a to sa môže odohrať len na emocionálnej úrovni.

Kapitola IV: Komunikácia zameraná na zmenu správania
5.

Identifikácia cieľových skupín

Vo všeobecnosti možno povedať, že bicyklovanie je
vhodné pre každého – mladých aj starých, mužov aj
ženy, pre ľudí z rôznych spoločenských kruhov, s rôznou
fyzickou kondíciou a v mnohých prípadoch aj pre ľudí s
telesným postihnutím. Ako už bolo spomenuté v kapitole 4.2.2, žiadne jednotlivé posolstvo nemôže osloviť
také široké spektrum ľudí. Treba vypracovať posolstvá,
ktoré oslovia potreby a túžby rôznych skupín.
Aby sme zmenili správanie ľudí, pokiaľ ide o cestovanie,
treba sa pozrieť na ich motívy. Máme k dispozícii viacero
spôsobov, ako identifikovarť charakteristiky a zoskupiť
ľudí s podobnými potrebami. Nasledujúce podkapitoly
opisujú tieto aspekty.55, 56

5.1

Od segmentácie k cieleniu

Sú dve po sebe idúce etapy v procesoch marketingu:57
segmentácia a zacielenie (obrázok 9). Segmentácia znamená rozdelenie spotrebiteľov s podobnými potrebami
do podskupín. Takto dostaneme skupinu ľudí s rovnakými
potrebami, ktorých môžete osloviť priamo. Kritériami segmentácie môžu byť vek, pohlavie, štvrť, pracovisko, vlastníctvo bicykla alebo ich postoj k rôznym druhom dopravy.
Ľudia, ktorí bicyklujú len príležitostne, predstavujú 25%
všetkých jázd a preto sú najzaujímavejšou skupinou. Sú
už pozitívne disponovaný voči cyklistike a preto sú skupinou, ktorú možno propagačnými aktivitami motivovať
vo využívaní bicykla.

5.2

Spôsoby identifikácie cieľových skupín

Skutočnosť, že ľudia majú rôzne potreby a motivácie,
je dôvodom, prečo treba propagačné aktivity uskutoč
ňovať cielene. Ako už bolo spomenuté, je užitočné
koncentrovať komunikačné opatrenia na určité cieľové
skupiny, ktoré ponúkajú najväčší potenciál na zmenu
správania v prospech cyklistiky. Väčšinou rozpočet
nedovoľuje osloviť všetky cieľové skupiny naraz. Keďže
je viacero spôsobov, ako zacieliť opatrenia na špecifické
skupiny, nasledujúce príklady nám ponúkajú pohľad na
rôzne spôsoby, ako segmentovať populáciu.
V marketingovom výskume sú cieľové skupiny skupinami
ľudí, ktorí sú potenciálnymi spotrebiteľmi a užívateľmi
produktov a služieb. Ako už bolo spomenuté v kapi
55
56
57

Deffner et al. (2009)
Cycling England (rok neuvedený)
Kapitola 5.1 prevzatá od Urbanczyka (2010) a upravená

tole 4, oblasť sociálneho marketingu sa nezaoberá
propagáciou spotrebiteľských produktov ale zvyšovaním
vedomia o spoločenských problémoch a zmenou správania. Oslovené budú tie cieľové skupiny, ktoré sú
najrelevantnejšie z hľadiska riešeného problému Cieľo
vé skupiny možno charakterizovať

• určitou

životnou situáciou alebo sociálno-demografickými danosťami,

• určitým (užívateľským) správaním,
• určitými všeobecnými názormi.
V súlade s týmto prístupom je navrhovaná nasledujúca
segmentácia cieľových skupín vo vzťahu k cyklistickej mobilite. Cieľové skupiny nebudú identifikované rozdelením
medzi skupinami užívateľov dopravy podľa prostriedkov
dopravy, ako sú napríklad vodiči áut, užívatelia verejnej
dopravy a podobne. Máme k dispozícii jednoduché prístupy
na charakterizáciu cieľových skupín podľa ich sociálnoekonomických atribútov. Rešpektovanie životných štýlov
jednotlivcov hrá významnú úlohu pre oslovenie rôznych
cieľových skupín. V prvom kroku takéto modely cieľových
skupín rozdeľujú na segmenty celé spektrum populácie – a
všetky atribúty, správanie a životné štýly. Jednu alebo viac
takýchto podskupín možno vybrať ako cieľové skupiny.

5.2.1

Podľa veku, demografie a etapy života

Bežným a praktickým spôsobom segmentácie populácií je podľa veku alebo demografie. Tieto kritériá sa
používajú, pretože sa predpokladá, že každá z týchto
skupín má špecifické potreby a podmienky, napríklad:

• žiaci, osobitne tie vo vyšších ročníkoch základných
škôl, ktoré sú veľmi aktívnou cyklistickou skupinou

• aktívni dôchodcovia
• dvadsiatnici, ktorí sa
zvyk už opustili.

kedysi bicyklovali, ale tento

58

Avšak okrem segmentácie podľa veku demografia zahŕňa
aj ďalšie faktory, ako sú pohlavie, priestorový kontext
žitia a úroveň vzdelania.
Ďalší prístup k segmentácii sa vzťahuje k rôznym etapám
života. V rámci projektu „Lifecycle“ sú identifikované
určité príležitosti, kde môže dôjsť k zmene správania
v oblasti dopravy. Tieto zmeny možno využiť s cieľom
propagácie cyklistiky.
Kľúčom k posilneniu cyklistiky ako dlhodobého zvyku je predstavenie jej prínosov v špecifickom čase v
živote človeka, keď je najviac náchylný prehodnotiť
každodenné dopravné zvyklosti.59
58 Zoznam prevzatý z Národnej rady cyklistickej stratégie (UK) (2004)
59 Odsek prevzatý z FGM-AMOR (Publisher) (2011)
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Manuál implementácie Lifecycle obsahuje nasledovné
možnosti na zmenu správania v oblasti dopravy:

• Narodenie detí
• Nástup do škôlky
• Keď sa dieťa naučí bicyklovať
• Začiatok povinnej školskej dochádzky
• Začiatok strednej školy
• Vodičský preukaz (moped, motorka, auto)
• Začiatok vyššieho vzdelávania
• Prvé zamestnanie
• Založenie rodiny/spoločnej domácnosti
• Presťahovanie
• Zmena zamestnania
• Starostlivosť o člena rodiny
• Dôchodok
• Spoločenská angažovanosť a trávenie voľného času
Podiel ľudí v každej životnej etape možno odhadnúť aj
bez preskúmania miestnych štatistických údajov.

Detstvo

Dospievanie

Dospelý
život

Staroba
Obr. 9:
Zdroj:

5.2.2

Pravidelní alebo účeloví cyklisti (každodenní cyklisti)
predstavujú väčšiu skupinu. Pravidelné bicyklovanie
predstavuje akékoľvek bicyklovanie nevykonávané
primárne za účelom fitnes, rekreácie alebo športu, ale
jednoducho ako druh dopravy. Bicykel sa využíva každý
týždeň, alebo dokonca takmer každý deň na špecifické
účely (nakupovanie, dochádzanie do práce, návšteva
priateľov a podobne). Títo cyklisti prínosy bicyklovania už poznajú, treba ich však naďalej povzbudzovať
a podporovať.
Rekreační cyklisti bicyklujú zriedka a väčšinou len
v rámci trávenia voľného času, napríklad cez víkendy.
Nepovažujú svoj bicykel ako dopravný prostriedok na
každý deň. V ich prípade ide o prostriedok rozptýlenia,
dobrodružstva a možnosť byť v prírode.

• Materská škola
• Prvý kontakt s bicyklom
• Základná škola
• Stredná škola

Táto veľká skupina predstavuje veľký potenciál vo všet
kých mestách a mali by sa jej venovať kampane, podujatia, skúšobné jazdy a iné druhy propagácie.

• Vodičský preukaz (motocykel, auto)
• Vyššie vzdelávanie
• Prvé zamestnanie

Potenciálni cyklisti (alebo nebicyklujúci) predstavujú
najväčšiu skupinu. Nesedeli na bicykli viac než rok,
avšak mnohí by nad bicyklovaním pouvažovali, ak by
podmienky pre tento druh aktivity boli lepšie. Cielené
propagačné kampane by mohli priniesť sľubné výsledky
v mnohých segmentoch tejto skupiny.

• Založenie rodiny
• Narodenie potomkov
• Sťahovanie
• Zmena zamestnania
• Starostlivosť o člena(ov) rodiny

• Dôchodok
• Sociálne začlenenie a volnočasové aktivity
• Zmeny pohybových schopností a potieb

Možnosti počas života, keď sa formujú nové
rutinné zvyklosti a preto sú zmeny v správaní v
týchto etapách jednoduchšie.
Vlastná kompilácia

Podľa špecifických cyklistických zvyklostí

Projekt PRESTO (obrázok 11) predstavuje jeden prís
tup na identifikáciu cieľových skupín a na propagáciu
cyklistiky. Tento prístup identifikuje štyri rôzne cieľové
skupiny podľa rôznych cyklistických zvyklostí a frekvencie bicyklovania: 60

180
60

Súťažní cyklisti predstavujú najmenšiu skupinu. Bicyklujú z atletických dôvodov a bicyklovanie považujú
za šport. Netreba ich osobitne ovplyvňovať propagáciou, ale treba ich posilniť, aby aj naďalej bicyklovali,
a podporiť ich v každodennom využívaní bicykla. Možno
ich tiež považovať za istú formu rekreačných cyklistov.

Podľa odseku prevzatého od Urbanczyka (2010)

Hoci jednotlivé európske mestá majú v rôznych skupi
nách rôzne podiely cyklistov, prechod od rekreačných
a potenciálnych cyklistov k pravidelným a účelovým
cyklistom je spoločným cieľom jednotlivých stratégií.
Obrázok 11 načrtáva želateľnú zmenu medzi týmito
cieľovými skupinami v prospech cyklistiky.
Na identifikáciu toho, aký podiel majú jednotlivé
skupiny v danej populácii, napríklad v meste, sa
využívajú reprezentatívne prieskumy. Otázky sa môžu
zameriavať na zistenie cyklistických zvyklostí, frekvenciu bicyklovania, účely jázd, na ktoré sa bicykel požíva
ako prostriedok.

Kapitola IV: Komunikácia zameraná na zmenu správania
Tieto orientácie sú tiež opísané sociálno-demografic
kými a ekonomickými charakteristikami spoločenských
skupín.
Profesionálni
cyklisti

Väčšina životných štýlov sa zameriava na základné
orientácie, ale nie je veľmi špecifická.

Pravidelní cyklisti

Poznámka

Rekreační cyklisti

V nasledujúcej časti opisujeme tri hlavné cieľové
skupiny na základe výskumu štýlov mobility.
Ich empirická základňa je v Nemecku a západnej Európe. Tieto tri skupiny pokrývajú takmer
50 % populácie nad 16/18 rokov. Keďže máme
pochybnosti (hoci bez empirických základov), že
majú také isté pokrytie aj v krajinách strednej a
východnej Európy, rozhodli sme sa prepojiť ich so
všeobecným modelom životného štýlu pre krajiny
strednej a východnej Európy (viď ďalší text).

Potenciálni cyklisti

Obr. 10:
Zdroj:

5.2.3

Cieľové skupiny a želateľný prechod (potenciálni
cyklisti – rekreační cyklisti – pravidelní cyklisti –
súťažní cyklisti)
Urbanczyk 2011

Podľa geografie alebo lokality

Jednoduchým spôsobom segmentácie populácie je segmentácia podľa geografie, respektíve podľa lokality.
Môže to byť užitočné, ak chceme povzbudť ľudí, aby
používali bicykel na cestu do práce.
Ďalším príkladom je propagácia bicykla a jazdenia. Propagačné aktivity môžu byť zamerané na ľudí
dochádzajúcich do práce, ktorí žijú v istej vzdialenosti
v okolí verejnej dopravy.

5.2.4

Podľa štýlov mobility

Výskum ukazuje, že voľba istého prostriedku dopravy
nie je racionálnou záležitosťou, ale že v nej hrajú svoju
rolu aj emocionálne aspekty. Počas posledných 15 – 20
rokov sa robili výskumy, ako emócie ovplyvňujú správanie v oblasti dopravy. Modely životného štýlu sa zakladajú na pochopení, že v rámci rôznych sociálnych
skupín sa zdieľajú podobné hodnoty. Základné životné
orientácie sú nasledovné:

• Tradicionalizmus/modernizmus

(rodinná orientácia, individualizmus, hedonizmus)

Cieľové skupiny na základe štýlov mobility
Rozlíšiť možno tri hlavné cieľové skupiny (ako výsledok
rôznych štúdií o štýloch mobility a správaní v oblasti
dopravy61). Skupiny, ktoré už využívajú bicykel ako
každodenný dopravný prostriedok, tu zahrnuté nie sú.
Štýly mobility s vysokým potenciálom pre každodenné
bicyklovanie:62

 Orientované na zábavu a výkon:
• Dobrodružstvo a pohyb, rýchlosť, riziko

 Orientované na prírodu a zdravie:
• Dobrodružstvo a šport, príroda a zdravie
 Orientované na kultúru:
• Dobrodružstvo a pohyb prostredníctvom múzy a
príjemných zážitkov, objavovanie a zvedavosť

• Náboženská viera, svetonázor
• Afinita k riziku
• Afinita k novým technológiám

61
62

Götz et al (2002) and Ohnmacht et al. (2008)
Götz/Deffner (2008b)
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Orientované na zábavu a výkon
Orientácie mobility

• Dobrodružstvo, rýchlosť, riziko
• Individuálne prostriedky dopravy (auto, bicykel)
• Jazda autom je zábavou
• Vozidlá ako dôležitý symbol životného štýlu
• Chôdza je nudná
Sociálno-demografický opis

• Často mladší ľudia a muži
• Často slobodní
• Vysoko vzdelaní

Orientácie životného štýlu

• Individualizmus
• Afinita k technológiám
• Aktívne trávenie voľného času
• Športoví
• Dobrodružstvo a zábava s priateľmi
Správanie v oblasti cestovania

• Priemerné využívanie auta
• Vysoká miera využívania verejnej dopravy
• Nízka miery využívania bicykla a chôdze

Orientované na prírodu a zdravie63
Orientácie mobility

• Kombinácia orientácie na dobrodružstvo a rodinu
• Šport
• Ochota minúť peniaze na dobrodružstvo v prírode
a environmentálne vhodné cestovanie

Orientácie životného štýlu

• Záujem o kultúru a spoločenská angažovanosť
• Explicitný pocit zodpovednosti
• Afinita k technológiám

• Explicitný záujem o ochranu životného prostredia
Sociálno-demografický opis

• Vyrovnaný podiel mužov a žien
• Vyrovnané podiely vekových skupín
• Väčšie domácnosti

Správanie v oblasti dopravy

• Mierne nadpriemerné využívanie áut
• Priemerné využívanie verejnej dopravy
• Využívanie bicyklov mierne nadpriemerné

Orientované na kultúru
Orientácie v oblastí trávenia voľného času a dovoleniek

• Radosť z kultúrnej diverzity
• Hľadanie autenticity
• Komunikatívnosť a otvorená myseľ k novým dojmom a
poznatkom

Sociálno-demografický opis

• Osoby v „najlepšom veku“ (50+)
• Nadpriemerné vzdelanie
• Nadpriemerný počet osôb v domácnosti
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63 Tento typ je známy z iného výskumu ako životný štýl zdravia a
trvalej udržateľnosti (LOHAS)

Orientácie životného štýlu

• Záujem o kultúru
• Udržiavanie telesného a duševného zdravia
• Spoločenská angažovanosť
• Otvorenosť mysle a tolerantnosť
• Odmietanie tradičných hodnôt
Správanie v oblasti cestovania

• Priemerné využívanie auta
• Podpriemerné využívanie verejnej dopravy
• Mierne nadpriemerné využívanie bicykla
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Prepojenie na životné štýly v krajinách strednej a vý
chodnej Európy
V prehľade vykonanom v roku 2005 GFK boli preskúmané
všeobecné orientácie a životné štýly populácie strednej a
východnej Európy.64 GFK preskúmalo všeobecné orientácie populácie, ktoré by mohli tiež prispieť k cyklistickému správaniu a potrebám spotrebiteľov v našej oblasti.
Východoeurópski spotrebitelia:65

• priraďujú väčší význam rodine
• hovoria, že sú environmentálne uvedomelí
• sú viac orientovaní na bezpečnosť a nemajú radi
Obr. 11:
Zdroj:

Príklad cyklistickej kampane
Mesto Nuernberg

riziko

• sú viac puritánmi než hedonistami
• preferujú nadčasovú estetiku pred

módnymi

trendmi

• venujú pozornosť bezprostrednému okoliu
• chcú tráviť voľný čas s priateľmi
• viac rozmýšľajú o zajtrajšku, akoby si užívali prítomnosti

• kladú väčší dôraz na základné prínosy ako na ostatné charakteristiky produktov

Obr. 12:
Zdroj:

Príklad kampane
Mesto Nuernberg

V rámci krajín strednej a východnej Európy má potenciál k cyklistike 21 % až 30 % obyvateľstva. Potenciál
by sa dal spustiť komunikačnými opatreniami zamera
nými na jednotlivé cieľové skupiny a skvalitnením
infraštruktúry:
 Autentický svet:
• Racionálne, moralisticky založené rodiny s dobrými príjmami, ktoré hľadajú harmonický a vyrovnaný život.
 Pohodlný technologický svet:
• Aktívne, moderné dvojice v strednom veku
s drahším vybavením domácností, hladajúce
individuálne sebanaplnenie.
 Nový svet:
• Hedonistický, tolerantní intelektuáli s vyššou životnou úrovňou, hľadajúci individuálnu harmóniu a spoločenskú angažovanosť.

Obr. 13:
Zdroj:

Príklad kampane
Mesto Nuernberg

 Rafinovaný svet (čiastočne):
• Mladí, dynamickí a oportunistickí ľudia so
skromnými začiatkami, hľadajúci úspech a
hmotnú nezávislosť.

64 11 krajín, vzorka nad 12 000 obyvateľov, viď: Kofler/GFK (2005)
65 Ibidem
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Vlastnenie: materializmus, pragmatizmus
skúsenosť - cena - bezpečnosť
Odraz

Svet zázrakov

11,9 %
Bezpečný svet

Metamorfóza/zmena

Vášnivý štýl života

Stály svet

Pohodlný technolo
gický životný štýl

29,8%

3,4 %

Autentický
svet

Nový svet

6,2 %

11,6 %

Svet na nohách

Realita

Bytie: vlastný vývoj, tolerancia, racionalita
autentickosť - kvalita

Obr. 14:
Zdroj:

Sociálne štýly v Európe podľa GFK pre krajiny
strednej a východnej Európy
Kofler/GfK 2005

Ďalšie informácie:
Segment (http://www.segmentproject.eu/).
FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a cycling action. LifeCycle Implementation Manual..
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9,9 %

tradícia a užitočnosť

16,3 %

Mier a bezpečnosť

11,0 %

stálosť

potešenie-inovácia-pohodlie

Prešibaný svet
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6.

Príklady marketingových kampaní a ďalších komunikačných
opatrení

V nasledujúcej časti sú opísané rôzne komunikačné
opatrenia. Ide o

• široké obrazové a motivačné kampane
• programy a akcie na motiváciu špecifických skupín
až po

• ostatné aktivity na propagovanie cyklistiky
6.1

Široké obrazové kampane a
emocionalizačné kampane a aktivity

Široká obrazová kampaň je určená na motivovanie tých
ľudí, ktorí sa momentálne nebicyklujú, a na vytvorenie
pozitívneho obrazu cyklistiky u širokej verejnosti.
Využívajú sa tu emócie na odovzdanie informácie o
prínosoch a výhodách životného štýlu spojeného s cyklistikou. To vytvára atraktívnu atmosféru pre „myšlienku“.

6.1.1

Nemecká kampaň „Zapni mozog,
vypni motor“

V Nemecku bola v roku 2009 spustená prvá celoštátna
kampaň na podporu pešej a cyklistickej dopravy.66 Jej
cieľom bolo prinútiť ľudí, aby sa zamysleli nad svojim
správaním v oblasti dopravy. Kampaň bola zacielená
na ľudí, ktorí využívajú autá aj na krátke vzdialenosti,
ktoré by mohli prekonať pešo alebo na bicykli. Kampaň
pozostávala z rôznych modulov a bola podporovaná
niekoľkými známymi Nemcami. Rôzne moduly kampane sledujú kroky transteoretického modelu, ktorý sa
používa pri psychologickom výskume (kapitola 4.2).

Obr. 16:
Zdroj:

Exteriérový plagát motivačnej kampane “Kopf an:
Motor aus” - ‘Prečo nespaľovať kalórie namiesto
benzínu?’
fairkehr Agentur GmbH

V roku 2009 sa uskutočnila celoštátna súťaž na výber
miest, v ktorých by sa kampaň uskutočnila. Boli vybrané
štyri mestá (Dortmund, Bamberg, Halle a Karlsruhe),
v ktorých bola kampaň uspôsobená na miestne podmienky. Hodnotenie uskutočnili FORSA a Wuppertálsky
inštitút. Výsledky ukázali vysokú vedomosť o kampani,
až 76 % opýtaných uviedlo, že kampaň zaregistrovalo.
96 % z tých, ktorí si kampaň všimli, vítajú jej myšlienku,
26 % dokonca vyhlásilo, že kampaň spôsobila pozitívny
posun v ich vzťahu k cyklistike (Reutter 2010).
Po druhej výzve v roku 2009 bolo vybraných ďalších
5 miest na realizáciu kampane (Berlín, Braunschweig,
Freiburg, Herzogenaurach a Kiel).

Ďalšie informácie:
Urbanczyk, Rafael (2010): PRESTO consortium
Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling.
www.kopf-an.de (v nemčine).
Bikeminded (http://www.bikeminded.org/) a
(http://www.cyclingcarma.com/english/index.php).
Campaign: Radlhauptstadt München (http://
www.radlhauptstadt.muenchen.de/).

Obr. 15:
Zdroj:

Exteriérový plagát nemeckej motivačnej kampane
- ‘Veľké ďakujem všetkým cyklistom v Dortmunde“
fairkehr Agentur GmbH
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66 Kapitola 6.1.1 prevzatá od Urbanczyka (2010) a upravená

6.1.2

Podnikový cyklistický systém v Bolzane

Mestu Bolzano na severe Talianska s približne 100 000
obyvateľmi sa počas asi 10 rokov podarilo zvýšiť podiel
cyklistiky na celkovej doprave. Stalo sa tak vďaka širokej
korporátnej cyklistickej schéme, ktorú vypracovalo mesto Bolzano spolu Ecoinstitute Alto Adige v roku 2000. Korporátny cyklistický systém v Bolzane má štyri prvky:

• Koherentnú cyklistickú sieť
• Parkoviská pre bicykle
• Informácie a komunikáciu
• Marketing
Samozrejme, dva posledné prvky sú z hľadiska diskusie o komunikácii najrelevantnejšie. Treba však mať na
pamäti, že systém v Bolzane bol vytvorený ako komplexný systém a preto prvé dva prvky nie sú o nič menej
dôležité.

Obr. 18:
Zdroj:

Informačný bod v Bolzane (Taliansko)
Deffner 2006

Uskutočnili sa aj marketingové akcie s plagátmi, rekla
mou v autobusoch a podobne, ktoré mali motivovať ľudí
smerom k cyklistike a zároveň ukázať atraktívnosť bicy
klovania.

Obr. 17:
Zdroj:

Navádzací systém v Bolzane (Taliansko)
Deffner 2011

Jedným z kľúčových prvkov vo vzťahu k informáciám
a komunikácii v Bolzane je nová skladacia cyklomapa, ktorá obsahuje všetky cyklotrasy v meste. Ďalším
prvkom je inštalácia špeciálnych informačných bodov
pozdĺž cyklotrás (obrázok 18).

Obr. 19:
Zdroj:
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Cyklistické stojany s logom BiciBolzano, Bolzano
(Taliansko)
Deffner 2011
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Systematický plán na podporu cyklistiky v Bolzane bol
úspešný a medzi rokmi 2002 a 2005 došlo k nárastu podielu bicyklujúcich od 18 % na 23 %.67
Ďalšie informácie:
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (no year): Toolkit
for the implementation of a corporate cycling
system. Bicycle friendly Bolzano/Bozen.
PRESTO consortium: Infohárok o širokých propa
gačných kampaniach.

6.1.4

Zariadenia na rátanie bicyklov

Ide o elektronické detektory, ktoré možno použiť na
akomkoľvek povrchu. Detekujú bicykle (ale nie chodcov
alebo iných účastníkov ciest).69 Pozostávajú zo senzoru a
displeja. Počítacie zariadenie registruje približujúceho
sa cyklistu a zasiela údaje do systému. Displej ukazuje
celkový počet cyklistov za deň alebo za rok. Účelom
týchto zariadení je:

• Zviditeľňovať počet cyklistov v meste, čo slúži na
zvyšovanie povedomia o cyklistike ako reálnom
spôsobe dopravy;

• Ukázanie širokej verejnosti, koľko ľudí v meste bi6.1.3

Cyklistické podujatia, testovanie a festivaly

Cyklistické podujatia sú dobrou príležitosťou na zvý
šenie pozornosti a zvýšenie akceptovanosti cyklistiky.68
Cyklistické podujatia sú spravidla akcie konajúce sa pod
holým nebom, vo forme výstav, maratónov, blších trhov,
dní bez áut. V ideálnom prípade ich možno skombinovať
s populárnymi výročnými podujatiami, ako sú Európsky
týždeň mobility a podobne.
Ak sa plánuje takéto podujatie, je vhodné zapojiť maximálny počet zainteresovaných subjektov a aktérov.
Významným faktorom je zapojenie predajcov bicyklov,
keďže sú v úzkom kontakte s cyklistami a s tými, ktorí
sa o cyklistiku zaujímajú. Predajcovia by mali dostať
príležitosť spropagovať a predávať svoje produkty.

cykluje, potom zvyšuje povedomie o bicyklovaní
ako spôsobe každodennej dopravy. Základnou ideou je podporiť v bicyklovaní čo najviac ľudí;

• Zachytiť

údaje o počte cyklistov za deň, v dopravnej špičke, počas víkendov a podobne, čo by
inak bolo zložité, drahé a náročné na prácu;

• Podporiť cyklistiku a slúžiť ako nástroj publicity.
Zariadenia na rátanie bicyklov sú vhodné v cyklisticky
sa rozvíjajúcich mestách a v mestách, kde je pomerne
vysoký podiel cyklistickej dopravy (najmenej 10 %).
Zariadenia na rátanie cyklistov oslovujú dve cieľové
skupiny
Širokú verejnosť: tieto zariadenia ukazujú, koľko cyklistov využíva bicykel na dennej báze a necyklistov môžu
povzbudiť v zmene správania.
Súčasných cyklistov: Pravidelným cyklistom potvrdzujú
ich dopravnú voľbu a neskúsených alebo menej častých
cyklistov môžu povzbudiť.
Faktory úspechu a bariéry
Výber lokality je kľúčovým faktorom. Zariadenie musí
byť viditeľné a umiestnené na mieste s vysokým výskytom cyklistov. Bariérou pre implementáciu môžu byť
vysoké náklady na inštalovanie takéhoto zariadenia.
istým riešením môže byť sponzoring.

Obr. 20:
Zdroj:

Cyklisti vítajú jar 2009
Beim 2009

Ďalšie informácie:
PRESTO consortium: Infohárok o zariadeniach na
rátanie bicyklov.

Ďalšie informácie:
PRESTO consortium: Infohárok o cyklistických
podujatiach a festivaloch.

67
68

Rinner (2006)
Prevzaté od Urbanczyka (2010) a upravené

69 Prevzaté z PRESTO consortium: Infohárok o cyklistických
barometroch a upravené
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6.2

Programy a kroky na motivovanie
špecifických skupín

Ak máme na mysli cieľové skupiny, kampane môžu mať
cielené publikum. Kľúčom je nájsť vhodný čas a celkové
nastavenie, tak aby si vašu kampaň všimlo čo najviac
ľudí.

6.2.1

Obr. 21:
Zdroj:

Zariadenie na rátanie bicyklov v Kodani (Dánsko)
Cyklistická ambasáda v Dánsku

Programy pre školy a materské školy

Cyklistické programy pre školy sú zamerané na priamu
prácu so školákmi, rodičmi a pracovníkmi škôl. Ich
účelom je propagovať cyklistiku na školách.70 Cieľom
je urobiť cyklistiku zábavnou a bezpečnou, skrátka aby
sa stala normálnym spôsobom dopravy. To znamená, že
žiaci sa musia naučiť, ako bezpečne bicyklovať.
Rodičia musia byť takisto presvedčení o bezpečnosti,
aby dovolili svojim deťom vyraziť na bicykli do ulíc.
Deti musia vnímať cyklistiku ako hodnotný spôsob dopravy. Vedenie škôl zase musí demonštrovať svoju podporu napríklad zabezpečením vhodnej infraštruktúry
a inými súvisiacimi činnosťami.

6.2.2

Kampane „Na bicykli do práce“

Podpora miestnych firiem a organizácií, aby sa stali
ústretovými vo vzťahu k cyklistike, a aby podporili svojich zamestnancov v cestovaní do práce na bicykli, môže
výrazne zvýšiť podiel cyklistov v meste a taktiež znížiť
počet jázd autom pri ceste do práce.71 Podpora jazdenia do práce na bicykli však nie je len úlohou firiem,
ale svoju úlohu tu môžu zohrať aj miestne a obecné
úrady, ktoré môžu iniciovať kampane na všeobecnejšej
úrovni zamerané na odkomunikovanie benefitov pre ľu
dí a firmy72.

6.2.3

Obr. 22:
Zdroj:
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Bicycle counter in Bolzano (Italy)
Deffner 2011

Kampane zamerané na bezpečné
bicyklovanie

Kampane zamerané na bezpečné bicyklovanie majú
za cieľ zlepšiť fyzickú bezpečnosť cyklistov a všetkých
okolo nich ako aj zabrániť nehodám za účasti cyklistov.73 Kampane môžu byť zamerané na špecifické
cieľové skupiny alebo špecifické správanie. Môžu mať
rad foriem a môžu sa zaoberať otázkami, ako sú:

70 Prevzaté z PRESTO consortium: Infohárok o cielených
cyklistických kampaniach – školy (upravené)
71 Prevzaté od Urbanczyka (2010) a upravené
72 Dekoster, Schollaert (1999)
73 Prevzaté z PRESTO consortium: Infohárok o kampaniach
zameraných na bezpečné bicyklovanie
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• Schopnosť cyklistu jazdiť bezpečne
• Viditeľnosť cyklistu pre ostatných účastníkov cestnej premávky

• Pripravenosť bicykla na cesty
• Bezpečnosť prostredia okolo cyklistu.
Kampane zamerané na bezpečné bicyklovanie podporujú bezpečné správanie na bicykli. Najbežnejšie
bezpečnostné kampane sa zameriavajú na cesty žiakov
do škôl, viditeľnosť alebo spôsobilosť bicyklov na cesty.

6.3

Ostatné cyklistické propagačné
kampane a opatrenia

Okrem širokých obrazových a emocionálnych kampaní
a kampaní zameraných na špecifické skupiny je celý
rad ďalších opatrení na propagáciu cyklistiky. Nasledujúce príklady opisujú opatrenia internej a externej komunikácie, ktoré plní cyklistický komisár, rôzne druhy
komunikačných opatrení ako aj nátlakové opatrenia zo
strany miestnych alebo štátnych orgánov.

6.3.1

Miestny cyklistický zástupca alebo
hovorca

Jedným z opatrení na propagáciu cyklistiky je cyklistická kancelária alebo cyklistický zástupca.74 Ide o kontaktnú osobu pre cyklistov ako aj pre pracovníkov iných
orgánov verejnej správy. Ich úlohou je koordinovať
všetky súvisiace aktivity so zreteľom na cyklistiku.
Úspešnosť práce cyklistického zástupcu závisí od politickej podpory a podpory administratívnych štruktúr.75
Medzi hlavné úlohy cyklistického zástupcu patrí:

• Vytvorenie jednotného bodu pre kontakt s občanmi
• Vytvorenie koordinačného bodu v obci pre všetky
záležitosti súvisiace s cyklistikou

• Zavedenie

Cyklistický zástupca môže byť vymenovaný na miestnej,
regionálnej alebo národnej úrovni. Fungujú v mnohých
európskych mestách, v ktorých je cyklistika na rôznej
úrovni.
V mestách, v ktorých cyklistika nie je na vysokej úrovni,
je vymenovanie cyklistického zástupcu pre všetky otázky
spojené s cyklistikou prvým krokom na to, aby sa dané
mesto pohlo vpred v smere cyklistickej kultúry.
Každé mesto, ktoré sa snaží zvýšiť úroveň cyklistiky, môže
mať z vymenovania cyklistického zástupcu prínos. V ideálnom prípade by však táto osoba mala mať skúsenosti
z plánovania ako aj zo samotného bicyklovania.
Ďalšie informácie:
GIZ (2011) - Planning for Cycling in Germany.
Cycling Coordinators and Offices.

6.3.2

Nové médiá pre marketing

Popri tradičných marketingových kanáloch naberá za
posledné roky na význame internetový marketing.
Mnoho súčasných kampaní zameraných na propagáciu
cyklistiky má svoju webovú stránku. Rozsah služieb
začína pri poskytovaní jednoduchých informácií na internete až po prítomnosť na sociálnych sieťach (Facebook alebo Myspace), online videá na Youtube alebo
služby, ako sú online plánovanie trás alebo kalkulátory
oxidu uhličitého.
Významným príspevkom internetových služieb je to, že
poskytujú interakčnú platformu pre užívateľov a plá
novačov. Tak napríklad mesto Frankfurt nad Mohanom
umožňuje cyklistom nahlasovať poškodenú cyklistickú
infraštruktúru a zariadenia na internetovej stránke.

miesta na prijímanie návrhov a pripo

mienok

• Plánovanie a dohľad na cyklistickými stratégiami,
infraštruktúrou, plánovaním trás, podujatí a podobne

• Vytváranie sietí s ostatnými zainteresovanými subjektmi (napr. políciou, dopravnými operátormi a
podobne)

• Podpora vo vzťahoch s verejnosťou
• Získavanie finančných prostriedkov

na infraštruk

túru, propagáciu a vzdelávanie

74 Urbanczyk (2010)
75 Ministère des Transports (2008)

Obr. 23:
Zdroj:

Marketing na schodoch v Dortmunde, Nemecko
fairkehr Agentur GmbH
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Ďalšie príklady kampaní

Obr. 24:
Zdroje:

Propagácia cyklistiky ako každodenného spôsobu dopravy by mala brať do úvahy skutočnosť, že bicyklovanie
môže byť vyjadrením určitého životného štýlu. Informácie a marketing v oblasti cyklistiky by mali prinášať
posolstvo, že bicyklovanie je moderné a štýlové. Obrázok 28 prináša screenshot prvej propagačnej cyklistickej stránky v Lubline (cycle chic). Podobné koncepty
našli uplatnenie aj v mnohých mestách, ako napríklad
Viedeň, Mníchov, Graz a nedávno Poznaň, Gdansk, Lodž
a Czestochowa

Screenshot cyklistickej webovej stránky
www.bikeminded.org

Figure 27: Screenshot webovej stránky v Lubline (Poľsko)
Zdroj:
http://lublincyclechic.blogspot.com/

Ďalšie informácie:
Obr. 25:
Zdroj:

Screenshot “Fietscalculator” - kalkulátor CO2
www.heelnederlandfietst.nl

FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a cycling action. LifeCycle Implementation Manual.
National Cycling Strategy Board (UK) (2004): Marketing Cycling Handbook.
PRESTO consortium Factsheets on bicycle promotion.
Urbanczyk, Rafael (2010): PRESTO consortium
Cycling Policy Guide. Promotion of Cycling.

Obr. 26:
Zdroj:
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Screenshot kampane Radlhauptstadt München
www.radlhauptstadt.muenchen.de

Kapitola IV: Komunikácia zameraná na zmenu správania
6.3.3

Finančná motivácia a stimuly

Stále viac a viac krajín EÚ podporuje nákup bicykla
daňovými prázdninami alebo dotáciami. V januári 2009
zaviedla írska vláda daňové prázdniny, ktoré podporujú
zamestnávateľov pri poskytovaní bicyklov zamestnancom na cesty do práce. Daňové prázdniny umožňujú
úspory až vo výške 50 %.76
V Anglicku, s cieľom podporiť zdravé cestovanie do
práce a znížiť znečisťovanie, finančný zákon z roku 1999
zaviedol výnimku ročnej dane, ktorá zamestnávateľom
dovoľuje požičať zamestnancom bicykel ako nezdaňo
vaný benefit. Táto výnimka bola zavedená ako jedno z
radu opatrení v rámci vládneho plánu zelenej dopravy.
Tento benefit môžu uplatňovať všetci zamestnávatelia,
všetkých veľkostných kategórií, vrátane verejného, súkromného a dobrovoľníckeho sektoru. Usmernenie z októbra 2009, vydané londýnskym ministerstvom dopravy,
vysvetľuje, ako môžu spoločnosti tento benefit využiť.77
V roku 1997 belgická vláda prijala zákon, ktorý zames
tnávateľom umožňuje vyplatiť svojim zamestnancom
nezdaňovanú sumu na každý odjazdený kilometer na
bicykli. Zavedenie tohto zákona spôsobilo 50 % nárast
počtu cyklistov, ktorí využili tento benefit.
V Nemecku kampaň „Bicyklom do práce“, iniciovaná
zdravotnou poisťovňou, odmeňuje cyklistov, ktorívyuži
jú bicykel na cestu práce aspoň 20 dní počas daného
obdobia. Cenou je účasť v lotérii, kde možno vyhrať
množstvo rôznych cien.

Obr. 28:
Zdroj:

Plagát kampane Fiets en win v Eindhovene
(Holandsko)
www.cyclingcarma.com

Paríž nedávno spustil program na poskytovanie 25 % ceny
elektrického bicykla (do maximálnej výšky 400 eur). Na
základe inšpirácie šrotovným na autá nemecký Mannheim dotuje nákup každého nového bicykla sumou 50 eur.
Talianske ministerstvo životného prostredia poskytuje
180 až 1300 eur na každý nový bicykel v závislosti od
druhu.78

76
77
78

Bikes4work (no year)
DFT (2009)
Volschenk (2009)
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7.

Hodnotenie efektu propagácie

Pri implementácii propagačných opatrení je dôležité
hodnotiť dopady týchto opatrení. „Hodnotenie umož
ňuje, aby ste porovnali teóriu (váš cieľ) s praxou
(skutočný výsledok). Umožňuje vám, aby ste zistili,
ako ďaleko ste sa dostali smerom k vaším cieľom. Takisto vám to pomáha prezentovať hodnotu projektu
pred komunitou”.79 Preto by hodnotenie malo byť
neoddeliteľnou súčasťou každej politiky zameranej na
propagáciu cyklistiky.

7.1

Efektívnosť propagačných aktivít

Hodnotenie propagačných aktivít posudzuje zmeny,
ktoré možno prisúdiť konkrétnemu opatreniu, ako je
napríklad spustenie propagačnej kampane, školenia
alebo informačného programu.80 Je zrejmé, že meranie
vplyvu „mäkkých“ opatrení je veľmi náročné.
Mnoho organizácií ani nemeria ani nemonitoruje vplyvy
jednotlivých programov na zmenu správania, pretože
sú si vedomé, že zmena správania (napríklad prechod z
jedného druhu dopravy na iný) je dlhodobý proces a že
hodnotenie by mohlo byť zavádzajúce.
Sú však prípady hodnotení, ktoré ukazujú, že informačné
a motivačné kampane môžu viesť k zmenám postojov
ľudí vo či cyklistike a bicyklovaniu.
Takisto je celý rad kľúčových organizačných, politických, finančných a kultúrnych otázok, ktoré môžu
ovplyvniť určenie úspechu kampaní alebo programov. Preto sa zmeny len ťažko dajú prisúdiť jednej
propagačnej aktivite.

7.2

Metódy hodnotenia

Hodnotenie vplyvov prisudzovaných špecifickým
propagačným aktivitám možno vykonávať rôznymi
spôsobmi v závislosti od zvoleného prístupu.81 Zatiaľ čo
program určený jednej špecifickej, definovanej cieľovej
skupine alebo jednotlivcom možno sledovať pomerne
jednoducho (dotazníkom, rozhovorom), vplyvy kampane zameranej na väčšie auditórium sú merateľné
oveľa ťažšie. Vo všeobecnosti máme k dispozícii kvalitatívne a kvantitatívne metódy hodnotenia.
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79
80
81

Národná rada cyklistickej stratégie (2004)
Prevzaté od Urbanczyka (2010) a upravené
Prevzaté od Urbanczyka (2010) a upravené

Kvantitatívne hodnotenie opisuje zmenu pomocou
kľúčových charakteristík cyklistiky, ako sú

• podiel na celkovej doprave
• počet cyklistov
• podiel emisií alebo kilometrov

vykonaných na

bicykli
Avšak komparatívna analýza údajov neposkytuje vždy
jasné prepojenie so špecifickým propagačným úsilím.
Jedným zo spôsobov kvantitatívneho hodnotenie je rátanie. Inštalácia zariadení na rátanie na cyklotrase môže
poskytnúť informácie o tom, koľko ľudí používa danú
cyklotrasu.
Rátanie sa môže využiť aj na hodnotenie úspešnosti
propagačného podujatia. Ak sa na podujatí zúčastní
menej ľudí, skúste hľadať dôvody a porozmýšľajte nad
tým, čo ste mohli urobiť ináč. Ak máte webovú stránku
propagačného programu, nainštalujte počítací program, ktorý umožní spočítať ľudí, ktorí webovú stránku
navštívia. To vám umožní zistiť, ktoré otázky ľudí zaujímajú viac a ktoré menej.
Prieskumy zamerané na správanie v oblasti dopravy
alebo uvedomenie si kampane taktiež opisujú kvantitatívne fakty. Používajú sa dotazníky a štandardizované
rozhovory (osobné alebo telefonické, prípadne online).
Otvorené rozhovory s usmernením alebo cielené skupinové diskusie sú metódami kvalitatívneho hodnotenia. Ak vyprodukujete leták, vždy uveďte spôsob
odpovedania a, ak je to možné, poskytnite aj podnet na
odpoveď (napríklad možnosť vyhrať cenu). Tak môžete
zhodnotiť kvalitatívny úspech vášho letáku.82
Akokoľvek môže vaša propagačná kampaň vyzerať, plány
na hodnotenie by sa mali premyslieť už na začiatku a
v maximálnej možnej miere by sa mali zapracovať do
propagačnej kampane alebo programu. Ide o to, aby
ľudia mali motiváciu odpovedať o zmenách v ich dopravnom správaní.
Hodnotenie propagácie cyklistiky
Implementačný manuál k projektu financovaného EAHC
„Lifecycle“ obsahuje hotový nástroj na prieskum, ktorý
možno využiť pri hodnotení opatrení na propagáciu
cyklistiky.

82

Národná rada cyklistickej stratégie (2004)
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Ďalšie informácie:
FGM-AMOR (Publisher) (2011): How to run a cycling action. LifeCycle Implementation Manual.

Obr. 29:
Zdroj:

Obal implementačného manuálu LifeCycle
FGM-AMOR 2011
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