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Úvod.
Predkladaná štúdia uskutočniteľnosti na systém požičovne bicyklov v meste Žilina sa zaoberá
podmienkami, za akých by bolo tento systém začať prevádzkovať. Štúdia sa zaoberá jednak
popisom a analýzou jednotlivých doteraz známych systémov bikesharingu. Analyzuje rôzne
typy ako aj odporúča ako by mal vyzerať ideálny systém.
Popisuje skúsenosti s prevádzkou takéhoto systému v stredne veľkých a malých mestách, tak
aby sa získali skúsenosti, či typ mesta veľkosti Žiliny, môže takýto systém prevádzkovať.
Stanovuje taktiež lokality, ktoré prichádzajú do úvahy v prípade vybudovania systému,
pričom boli stanovené dva základné systémy a to systém požičovní s obsluhou a taktiež
automatický systém staníc.
Na to nadväzuje riešenie spôsobu prevádzky, keďže sa porovnávali rôzny typy verejných
bicyklov. Tie boli analyzované z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov.
Či by bol systém prevádzky a aká by bola potenciálna úroveň dopytu, rieši taktiež prognóza
potenciálneho vývoja, pričom sme sa zamerali na priemerný deň v školský rok a priemerný
prázdninový deň. Prognóza sa realizovala pre tri varianty a to nulový, pesimistický
a optimistický.
To, či by o daný systém mali záujem používatelia v meste Žilina popisuje základnými
ukazovateľmi výsledok prieskumu, ktorý sme realizovali za účelom zistenia prvotných
názorov občanov na tento systém.
Nemenej dôležitý je spôsob financovania, ktorým sa taktiež zaoberá táto štúdia, kde popisuje
základné možnosti, či už v prípade finančnej stability alebo možnosti verejno – súkromného
partnerstva.
Štúdia sa taktiež zaoberá možnými rizikami a problémami, ktorým môže mesto čeliť
v prípade snahy o zavedenie tohto systému.
Celkovo štúdia predstavuje komplexný materiál, ktorý sa zaoberá prvýkrát touto
problematikou v podmienkach mesta Žilina.

4

1. Analýza systémov požičovne bicyklov vo svete
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1.1 Čo je to bikesharing – systém verejných bicyklov?
Systém verejných bicyklov, nazývané ako bikesharing (tzv. zdieľanie bicykla) je systém,
ktorý umožňuje požičanie bicykla z viacerých stanovísk rozmiestnených po meste. Keďže
samotné bicykle používatelia nevlastnia, systém je verejný, čím sa považuje za jeden z druhov
verejnej osobnej dopravy (Gogola et. al, 2014). Práve dostupnosť odlišuje bikesharing od
obyčajných požičovní bicyklov. Myšlienka je jednoduchá, bicykle sú voľné dostupné,
prípadne je tu druhá možnosť, používateľ platí za použitie bicykla za deň, hodinu, týždeň
alebo rok. V niektorých prípadoch, ak si kúpi členstvo, môže mať prvú polhodinu zdarma.
V súčasnosti existuje vo svete viac než 1000 systémov verejných bicyklov (bikesharing.blogspot.sk/). Navyše, k systému verejnej osobnej dopravy ho radí aj to, že by mal
predstavovať systém na tzv. posledný kilometer - od konečnej stanice autobusu, trolejbusu,
električky alebo metra až domov. Niektoré štúdie (Elliot – Sasheen, 2014) preukázali
významný vplyv na presun od individuálnej automobilovej dopravy k bikesharingu
v nadväznosti na VOD. Verejné bicykle majú viacero foriem prevádzky, keďže nie všetky sú
rovnaké. Odlišujú sa úrovňou financovania, technológiami alebo spôsobom požičania.
V priebehu história sa rozvinulo niekoľko generácii verejných bicyklov (Shasheen, 2010;
Parkes, 2013):
Prvá generácia – bicykle zadarmo.

Spustila ich iniciatíva nazvaná PROVO v Amsterdame z roku 1965, kde sa v rámci centra
ponúklo 50 bielych bicyklov. Podobne vo Francúzsku v meste La Rochelle (1974), pozri
obr.1.1, Cambridge (VB) z roku 1993. Nevýhodou tohto systému bolo to, že takýto systém
nebol udržateľný a bicykle sa rozkradli.

Obr.1.1 Bicykle bikesharingu v meste La Rochelle
Zdroj: www.freewheelingfrance.com/
Druhá generácia.

Táto generácia spočívala v tom, že sa z bezplatných bicyklov prešlo najmä z dôvodu krádeže
bicyklov na zálohový systém. Zálohový systém v Kodani (obr. 1.2) vyžadoval 20 dánskych
korún, ktoré sa vrátili pri vrátaní bicykla. Podobný systém zaviedli v Sandnes, Nórsko (1996);
v Helsinkách, (2000); and v meste Arhus, Dánsko (2005). (Parkes et al.,2013).
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Obr. 1.2 Zálohový systém bikesahringu v Kodani v roku 2010, foto: Gogola
Táto generácia taktiež čelila krádežiam alebo tomu, že si ich používatelia vypožičali na dlhšiu
dobu alebo ich nevrátili. Takáto prevádzka sa začala v dánskych mestách Farso a Grena
v roku 1991, následne aj v Kodani v roku 1995 a trvala až do roku 2014, kedy ich nahradila
štvrtá generácia bicyklov. Akýmsi medzistupňom sú verejné bicykle, ktoré sa požičiavajú
prostredníctvom staníc s obsluhou napr. v Grenoble.
Tretia generácia.

V roku 1997 sa vo francúzskom meste Rennes spustila prvá prevádzka verejných bicyklov
založených na informačnej technológii, kde sa už používatelia museli registrovať a za
požičanie platili. Táto generácia sa už vyznačovala odlišnými bicyklami, uzamykacím
mechanizmom ako aj viacerými formami platby a v neposlednom rade monitoringu. V rámci
informácie využívali internetové stránky ako aj mobilné aplikácie.

Obr. 1.3 Nová generácia bicyklov v Rennes,
zdroj: http://www.sncf.com/en/communities/cycling-rennes

Systém sa používa 24 hodín a 7 dní v týždni, pričom každá stanica má informačný panel, cez
ktorý sa obsluhuje požičanie bicykla. Jedným z dobrých príkladov je Velov v Lyone, ktorý
odštartoval systém verejných automatických verejných bicyklov vo veľkomestách v roku
2004. Systém je charakteristický tým, že používatelia sa registrujú a bicykle si požičiavajú
7

a vracajú na stanice. Bol to prvý systém tretej generácie, ktorý začal s 1500 bicyklami, čo
v tom čase predstavovalo najviac bicyklov. Druhé mesto Oslo malo v tom čase iba 300
bicyklov. Viaceré mestá, ktoré zaviedli verejné bicykle uvádzajú Lyon (obr. 1.4) ako dobrý
príklad, ktorý spustil „ďalšiu vlnu“ verejných bicyklov vo veľkých mestách. Podobne aj
systém z Paríža spustený v roku 2007 je s vyše 20 tisícmi bicyklami a vyše 1400 stanicami
najväčší a najúspešnejší systém verejných bicyklov v Európe.

Obr. 1.4 Bikesharing Velov v Lyone zdroj: Fubicy.org
Príkladom, že je možné prechádzať aj z generácie na generáciu je jedno z prvých miest La Rochelle,
ktoré v roku 2009 zaviedlo plne automatizovaný systém požičiavania (obr.1.5).

Obr.1.5 Bikesharing v meste La Rochelle, zdroj: www.eltis.org
Štvrtá generácia.

Táto generácia systémov verejných bicyklov je založená na využívaní informačných
technológií, či už na staniciach alebo na bicykloch, ktoré majú navigačný displej,
elektropohon a umožňujú doplnkové služby.
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Piata generácia.

Využívajú sa automatické alebo virtuálne stanice so solárnym napájaním. Systém umožňuje
získavať priestorové dáta prostredníctvom údajov z bicyklov, pričom samostatný systém je
možné kombinovať podľa požiadaviek mesta.
Skúsenosti ukazujú, že tak, ako sa postupne vyvíjali jednotlivé generácie bikesharingu, sa
menili aj jednotlivé systémy v mestách. Dobrým príkladom je Kodaň (zmena prechodu zo
zálohového na automatický systém). Podobne aj v meste Rennes alebo zmena celého systému
v Rakúsku (napr. Systém Freiradl, ktorý bol zadarmo, ale povedomie o ňom bolo nízke a
preto nebol využívaný a postupne sa zmenil na systém Leihlradl, ktorý sa používa
v súčasnosti, OBIS,2011). Jednotlivé mestá môžu prechádzať evolučne z jedného typu
systému na druhý- napríklad ak daná technológia alebo spôsob požičiavania nevyhovuje.
Vo svete sú väčšinou známe systémy z veľkých miest, ktoré už majú skúsenosti s prevádzkou.
Medzi top mestá s počtom bicyklom a staníc patria čínske mestá, ktoré ale nemôžeme dávať
za príklad mestu Žilina, najmä z hľadiska počtu obyvateľov.

Velib Paríž (Francúzsko), zdroj: velib.paris.fr
Dosiaľ najväčší európsky systém verejných bicyklov sa dáva za príklad aj ostatným mestám,
čo do počtu bicyklov a používateľov. Vélib’ je najväčší systém vo Francúzsku a svojho času
aj na svete. Spustený bol v roku 2007 s 14 500 bicyklami a 1 230 stanicami. Denný počet
výpožičiek za rok 2011 bol 85 811. V júli 2013 mal penetráciu 1 bicykel na 97 obyvateľov.
Prevádzkovaný je na základe koncesie reklamnej spoločnosti JCDecaux. Bicykle majú vlastný
zámok, košík vpredu, 3 rýchlosti a LED svetlo poháňané dynamom. Každá stanica má
automatický terminál s možnosťou zaplatenia a požičania, mapu ako aj 12 stojanov na
bicykle, pozri obr. 1.6.

Obr.1.6 Automatická stanica systému Velib, zdroj: velib

Ak príde používateľ na stanicu s už požičaným bicyklom a stanica je obsadená, systém mu
garantuje ďalších 15 minút na dopravu k ďalšej stanici, aby mohol vrátiť bicykel. Distribúcia
bicyklov sa robí s vozidlovým parkom 23 nákladných bicyklov a niekedy aj autobusov MHD.
Členské je 1,70 €/deň, 8€/týždeň, 29 €/rok ( karta Vélib' Classique), alebo 39 €/rok (karta
Vélib' Passion). Prvá polhodina je zadarmo, ďalšie sa spoplatňujú sadzbou od 1 do 4 Euro.
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Princípom je nechať bicykle kolovať v obehu. Ak však máte členské Vélib' Passion máte
zadarmo bicykel prvých 45 minút. Cena je znížená pre mladých pod 27 rokov (29 €)
a študentov so štipendiom (19 €). Zaujímavosťou sú stanice V+, ktoré dávajú možnosť vrátiť
bicykle z inej stanice ďalších 15 minút na vrátenie. Ak výpožička trvá 30 a menej minút
potom sa na konto používateľa pripočíta 15 minút navyše, ktoré môže neskôr použiť.
Na požičanie sa môže použiť debetná alebo kreditná karta, pričom karta musí mať min.
zostatok 150€, ktoré sa zadržia ako záloha. V prípade, ž chcete vybaviť požičanie na stanici
musíte mať bankovú kartu s EMV čipom. Na krátke členské 1 deň, týždeň dostanú
používatelia číslo, roční abonenti získavajú RFID kartu.
Financovanie
JCDecaux zaplatilo investičné náklady v sume 140 mil. $, a zamestnáva 285 osôb na základe
10 ročného kontraktu. Mesto Paríž dostáva 50 % podiel zo zisku z reklamy ako aj poplatky
v sume cca. 4,3 mil. USD za rok a zadarmo si môže publikovať na staniciach akcie so
zameraním na verejno prospešný záujem. Tento biznis model sa použil prvýkrát vo
Francúzsku v roku 1998 v meste Rennes.
Problémy s vandalizmom
Vzhľadom na veľký vandalizmus, mesto ročne vynaložilo 500 $ za každý poškodený bicykel,
čo vedie k nákladom 2 mil. euro za rok. Napr. prvý rok ukradli 3 000 bicyklov. V 2009 80 %
z 20 600 bicyklov bolo nahradených práve pre vandalizmus. Zaujímavosťou je to, že systém
tiež uviedol do praxe požičanie bicyklov pre 3 typy detí a mládeže, podľa veku ako aj výšky,
obr.1.7.

Obr.1.7 Velib je vhodný aj pre deti, zdroj: Velib

Zaujímavé štatistiky ohľadne 7. výročia systému Velib znázorňuje obr.1.8.
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Santanders Bicycles Londýn (Veľká Británia).
Britská metropola môže byť príkladom úspešnej prevádzky systému, ktorý vznikol v roku
2010 ako súčasť politickej vízie za zmenu mesta, ktoré bolo orientované na automobily, na
mesto orientujúce sa na ekologické druhy dopravy. Aj keď najväčšiu slávu za to získal
súčasný primátor Boris Johnson, s myšlienkou verejných bicyklov začal už v roku 2007 jeho
predchodca Ken Livingstone. Tu je teda dôležitý príklad v zachovaní kontinuity politickej
vízie v oblasti dopravy. Systém začal prevádzku v júli 2010 s 5 000 bicyklami na 315
staniciach. Pokrýva rozlohu približne 44 km2. Náklady na prípravu počas 6 rokov
a implementáciu prvej fázy stáli 140 miliónov £. Systém funguje na princípe špeciálnych
kľúčov umožňujúcich požičanie bicykla zo stanice. Taktiež sa najskôr vyžadoval registračný
poplatok, neskôr postačili iba kreditná alebo debetná karta. V marci 2012 už mal 8 000
bicyklov a 570 staníc a realizovaných 19 mil. ciest. (TfL,2015). Medzi decembrom 2010
a koncom mája 2013, bolo realizovaných 22 mil. jázd bez smrteľnej nehody. Prvá sa stala
v júli 2013. Zákaznícky prieskum preukázal, že súčasných 49 % zákazníkov predtým vôbec
nebicyklovalo a tento systém ich k tomu priviedol.
Biznis model.
Systém si objednal Londýnsky dopravnú úrad ,,Transport for London“, ktorý ju zastrešuje u
spoločnosť Serco. Prvý sponzor bola banka Barclays od roku 2010 do marca 2015. V prípade
ekonomiky systému je pomer nákladov k príjmom v pomere 1,5:1. Systém je postavený na
kanadskom systéme Bixi, ktorý sa prevádzkuje napr. v Montreale a ostatných kanadských
mestách.
V júli 2015 sa požičalo rekordný počet 73 000 výpožičiek za jeden deň. Bicykle (obr.1.9) sa
musia vrátiť do 24 hodín, ak sa nevrátia strhne sa poplatok 300 £.

Obr.1.9 Santanders bicykle v Londýne, zdroj: telegraph.co.uk
Charakteristické bicykle majú tieto technické špecifikácie:
 tvrdené a prepichnutiu odolná plášte kolies,
 bubnové brzdy,
 3 rýchlostná prevodovka,
 zvonček,
 chránič reťaze,
 LED svetlo poháňané dynamom,
 košík ,
 výškovo nastaviteľné sedlo,
 ochranu proti dažďu,
 stojan,
12




reflexné čísla, ktoré sú unikátne pre každý bicykel.
bicykle nemajú zámok.

Bicykle sa distribuujú do jednotlivých staníc prostredníctvom elektrického nákladného
automobilu, pozri obr. 1.10.

Obr. 1.10 Elektrické vozidlo, ktoré distribuuje bicykle po staniciach

Systém Bubi Budapešť (Maďarsko).
Systém vznikol v roku 2014, pričom na začiatku mal 1 100 bicyklov a 74 staníc, obr. 1.11.
V roku 2015 už mal 98 staníc a 1 150 bicyklov. Systém je v licencii spoločnosti Nextbike, ale
prevádzkuje ho spoločnosť T-Systems a Csepel. Investičné náklady na vybudovanie systému
boli 2,8 mil. euro, čo predstavuje hodnotu 2 500 euro na bicykel. Každý bicykel má
pneumatiky odolné proti prepichnutiu, GPS tracker, brzdy, svetlá a nosič. Ročné
prevádzkové náklady predstavujú 800 tis. euro. Hlavným sponzorom systému je spoločnosť
MOL. Tento systém bol vybudovaný za pomoci projektu “Implementation of the Budapest
Public Bicycle-Sharing Scheme” za pomoci European Regional Development Fund v rámci
New Széchenyi Plan. 85 % nákladov na zakúpenie systému financovala EÚ a zostávajúcu
časť mesto Budapešť prostredníctvom spoločnosti BKK (Centrum pre dopravu v Budapešti).

Obr. 1.11 Stanica systému BUBI v Budapešti
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Rozdelenie systémov podľa typu územia.
Z hľadiska územia je systém verejných bicyklov prevádzkovaný :
 v meste alebo iba jeho časti,
 metropolitnej oblasti,
 okrese,
 regióne,
 turisticky atraktívnej oblasti,
 sieti požičovní v rámci krajiny.
Z hľadiska systémov existujú aj rôzne celonárodné siete verejných bicyklov prevádzkované
napríklad železničnými dopravcami , ako napríklad Call a bike (nemecký železničný dopravca
DB), ČD – požičovne bicyklov( ČR), OB fiets (Holandské železnice). Regionálny systém
Movelo Alsace (moveloalsace.fr) fungujúci vo Francúzskej časti Alsaska zase požičiava
elektrické bicykle.
V súčasnosti existujú viaceré spoločnosti, ktoré sa venujú prevádzke verejných bicyklov a ich
systémy sa odlišujú v spôsobe požičiavania, technológii a pod.
Z ekonomického pohľadu je nutné povedať, že takýto systém má znaky verejnej osobnej
dopravy, kedy používatelia nemusia dopravný prostriedok, teda bicykel vlastniť, ale môže si
ho požičať každý. Je logické, že takýto systém nemôže generovať príjmy a je dosť závislý od
vonkajšieho financovania.
Z hľadiska situovania bicyklov môžeme rozdeliť systémy verejných bicyklov na statické, teda
také, ktoré sa požičiavajú zo staníc s bicyklami alebo flexibilné systémy, kde sa bicykle
požičiavajú na miestach, kde sa predpokladá využívanie, pričom potom sa bicykle nechávajú
na rôznych miestach. Samozrejmé statický systém má nevýhodu v počiatočných nákladoch na
budovanie, ale zase je pre používateľov lepšie zapamätateľný, keďže si môžu dané stanice
lepšie nájsť ako systém, ktorý je flexibilný. Statický sa ešte môže deliť na systém, ktorý sa
zabuduje do povrchu s určitými nutnými stavebnými úpravami a systém, ktoré je len
upevnený na povrchu a je ho možné v prípade potreby presunúť alebo modifikovať.

Česká republika.
Z geografického pohľadu môžu byť zaujímavé niektoré skúsenosti z Českej republiky. Tu sú
v súčasnosti k dispozícii tri základné druhy verejných bicyklov, ktoré delíme z pohľadu
prevádzky na požičovne prevádzkované:
 Súkromnou spoločnosťou Homeport v Prahe.
 Železničným dopravcom České dráhy (ČD).
 Komunitným systémom REKOLA.
Systém Homoeport.
Funguje v Prahe, v mestskej časti Karlín, kde je možné si tieto bicykle požičať, obr.1.12.
Samotný systém rovnomennej spoločnosti sa už aj uchytil v zahraničí napr. v poľskom meste
Bydygosc.
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Obr. 1.12 Mapa staníc systému Homeport v Prahe
Zdroj: https://www.prahakola.cz/mapa-stanic.html
Poplatky za požičanie bicykla sú rôzne a pohybujú sa od 200 Kč na 24 hodín, 1 týždeň 800
Kč, prípadne pre rezidentov na 2 hodiny za 50 Kč. Zaujímavosťou je možné si požičať aj viac
bicyklov, kde je potom tarifa odlišná. Samotný systém je navyše prispôsobený aj pre
zamestnancov spoločnosti DATART, ktorý ho môžu používať. Systém ponúka viaceré
možnosti riešenia staníc ako aj bicyklov, obr. 1.13.

Obr. 1.13 Alternatívne spôsoby riešenia systému Homerport, zdroj: https://www.homeport.cz/
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Požičovňa bicyklov Českých dráh.
Požičovne bicyklov od českého železničného dopravcu fungujú po celej Českej republike,
kde si bicykel môžete požičať najmä za turistickým účelom, obr.1.14.

Obr. 1.14 Mapa jednotlivých krajov, kde sa dajú bicykle ČD požičať.
Samotná tarifa je vcelku prijateľná a odlišuje sa napríklad podľa typu bicykla (klasický,
detský, elektrobicykel apod.), obr.1.15.

Obr. 1.15 Prehľad tarify pre požičanie bicykla od ČD.
Z hľadiska času systém nefunguje 24 hodín denne, ale iba vy vyhradenom čase.
Komunitný systém Rekola.
V Českej republike funguje systém verejných bicyklov nazvaný REKOLA. Bicykle sú
umiestnené vo virtuálnych stojanoch, kde sa prostredníctvom bezdrôtovej technológie
kontroluje, ako je bicykel uzamknutý. Využívajú sa najmä opravené staršie bicykle. Systém
prevádzkuje nezisková organizácia s názvom Rekola, ktorá tento projekt zaviedla už vo
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viacerých mestách Českej republiky a to v Prahe, Olomouci, Pardubiciach, v Hradci Králové
a v Brne. Tento projekt je známy aj pod názvom ,,Ružové bicykle“ a bol založený dvomi
bratmi, ktorých už nechceli ďalej čakať na sľubovaný bikesharing zo strany hlavného mesta
Praha, obr.1.16.

Obr. 1.16 Verejné ružové komunitné bicykle, zdroj: www.rekola.cz

Bicykle sa môžu požičať z vopred známych oblastí aj prostredníctvom mobilného telefónu,
kedy používateľ obdrží SMSkou kód na odomknutie bicykla. Bicykel sa môže vrátiť aj
poslaním SMS Kolo na číslo 774 635 656 v tvare: "VRATIT adresa, kde kolo nechávate;
doplňující informace". Napr.: VRATIT Jungmannovo náměstí, Praha 1; stojan. Ročné členské
na využívanie bicyklov je 745 Kč ( cca. 27 EUR).

Slovenská republika.
Na Slovensku sú verejné bicykle viac menej neznámym pojmom, čo sa týka samotnej
prevádzky. V roku 2001 prebehla síce iniciatíva BicyBA, kde sa po vzoru Amsterdamu
umiestnilo zopár bicyklov, ale tieto bicykle sa rozkradli. V médiách prebehla správa, že
bikesharing by chcelo napr. Bratislava, ale reálny systém v podobe ako v zahraničí tu ešte
namáme. V súčasnosti fungujú na Slovensku iba komunitné bicykle a to v dvoch mestách
Bratislava a Kežmarok.
Bratislava
V Bratislave je to projekt ,,Biele Bicykle“ zastrešovaný Cyklokoalíciou a Cyklokuchyňou a
BaCyklo. Ide o systém, kedy si bicykle môžete požičať, ak sa zaregistrujete na webstránke
a splníte zopár podmienok. Ide zatiaľ o komunitný systém požičiavania bicyklov, pričom
odomykanie, zamykanie ako aj nastavenie PINu pre každý zámok sa realizuje manuálne. Ide
o opensource systém, ktorý funguje na báze komunity. Samotné stanovištia, odkiaľ si môžete
požičať bicykel ja znázornený na nasledovnom obrázku 1.17. Samotný systém je zatiaľ
funguje v testovacej prevádzke a je zadarmo (december 2015). V Bratislave majú tzv.
opensourcebikesharing, kde majú 50 bicyklov na vyše 20 miestach. Používatelia sa môžu
zaregistrovať a dostanú kód.
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Obr. 1.17 Mapa lokalít odkiaľ sa dá požičať bicykel., zdroj: whitebikes.info

Obdobný systém funguje aj v Kežmarku (obr.1.18), kde sa ale systém nazýva Žlté bicykle.
Komunitné bicykle spustili pilotne aj v Kežmarku v roku 2015, kde ich prevádzku má na
starosti nezisková organizácia. Samotnú prevádzku chcú spustiť v roku 2016, kedy chcú
prostredníctvom verejnej zbierky získať peniaze na prevádzku bicyklov.

Obr. 1.18 Mapa lokalít odkiaľ sa dá požičať bicykel, zltebicykle.sk

Holandsko.
Aj v Holandsku môžu zákazníci holandských železníc NS využívať verejné bicykle, obr.1.19.
Verejné bicykle železničnej spoločnosti si môžu cestujúci požičať za 3.35 EUR na 24 hodín,
ak máte kartu iba 3,15 EUR. Za presiahnutie času 72 hodín budete spoplatnení 5 EUR za
každých 24 hodín. Ako dopravný prostriedok na tzv. posledný km si bicykel môžete požičať
za 10 EUR na rok. Teda prídete vlakom na stanicu a od stanice domov si požičiate bicykel.
Ráno ho zas vrátite na stanicu.
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Obr. 1.19 Stanobvisko NS bicyklov v Holandsku v Utrechte
Zdroj:http://fabrique3d.com

Španielsko.
Costa de Huelva
Používatelia verejnej osobnej dopravy si môžu požičať bicykle v oblasti Costa de Huelva
zadarmo, obr.18. Musia mať však dopravnú kartu Metropolitan Transport Consortia
Andalusia. Bicykle sú dostupné na požičanie od 8:00 do 15:00 na stanici, kde podpíšu
požičanie, na karte musia mať min.1,5 EUR, vrátené musia byť do 22:00.

Obr. 1.20 Bicykle na staniciach VOD v oblasti Costa de Huelva, zdroj: http://www.cthu.es/
Z hľadiska topografie mesta je možné charakterizovať systémy pre všetky druhy miest,
pričom existujú aj mestá s vysokým prevýšením, tzv. hornaté mestá, kde sa bikesharing
prevádzkuje. Napríklad Madrid so svojím systémom BICIMAD, kde sa využívajú
elektrobicykle.
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1.2 Technológie prístupu k systému.
Dôležitou súčasťou je technológia umožňujúca prístup k systému. Ak neberieme do úvahy voľný
neregistrovaný systém, máme k dispozície tieto technológie prístupu:









osobou, ktorá bicykle požičiava,
kľúčom,
elektromagnetickou kartou,
mobilným telefónom,
kreditnou kartou.
RFID čipom,
iným čipom a pod.

Osobné požičiavanie zamestnancom nahrádza automatický systém a je podobný klasickej požičovni
bicyklov. Je len samozrejmé, že takýto systém nemôže byť atraktívny voči automatickému systému
z dôvodu dostupnosti (menší počet výpožičných bodov). Prístup prostredníctvom kľúča umožňuje
prístup výhradne unikátnym kľúčom, ktorý je nutné ale vydávať osobitne, napr. systém Hubway
v Bostone, pozri obr.1.2.1.

Obr.1.2.1 Prístupový kľúč systému Hubway Boston, zdroj: Thehubway.com
Bicykel sa tak jednoducho dá vypožičať, pozri obr. 1.2.2.

Obr. 1.2.2 Spôsob vypožičania bicykla za pomoci kľúča, zdroj:Youtube.com
Ďalšie znaky systému:





Systém elektromagnetickou kartou vyžaduje aj špeciálny vybavovací systém , ktorý
bude rozoznávať identifikáciu vlastníka karty.
Mobilný telefón umožňuje prístup prostredníctvom špeciálneho kódu, ktorým sa daný
bicykel zamyká alebo odomyká (napr. Call a bike, Nextbike).
Kreditná karta umožňuje využívať systém ako klasické platenie za službu, pričom je
vlastník karty známy, čo umožňuje efektivitu náhrad škôd v prípade poškodenia, alebo
straty.
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RFID čip je v súčasnosti jeden z najpoužívanejších systémov prístupu umožňujúci
kombináciu s rôznymi druhmi kariet ako napr. na MHD, mestskú kartu apod.

1.3 Typy bicyklov.
Okrem obyčajných bicyklov pri jednoduchých formách prevádzky existujú rôzne typy
bicyklov, ktoré sa používajú pri bikesharingu s nasledujúcimi znakmi:
 Unikátne dizajnové bicykle minimalizujúci kradnutie a následný predaj.
 Robustný dizajn minimalizujúci poškodenie.
 Pneumatiky odolné proti prepichnutiu.
 Časti ako prevodovky, káble sú ukryté v konštrukcii.
 Bicykle majú košík umožňujúci prepravu malého nákladu.
 LED svetlá, dynamo a brzdy.
 Niektoré bicykle majú GPS tracker.
Môžu to byť klasické bicykle, ktoré sa dajú zakúpiť, avšak takéto bicykle sú potenciálne
ľahko ukradnuteľné ako typické bicykle vyvinuté iba pre daný systém. Z hľadiska
technického vybavenia bicykla sa môžu odlišovať počtom prevodom, spôsobom riešenia
káblov, svetlom, nosičmi a pod. Na obr.1.3.1 je zobrazený špeciálny bicykel pre systém
SMoove.com

Obr. 1.3.1 Typický bicykel systému Smoove
Taktiež môžu byť bicykle s vlastným displejom odkiaľ sa ovláda požičiavanie, obr.1.3.4.
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Obr. 1.3.4 Bicykle systému Smoove v Nantes s vlastným displejom
Iné bicykle majú svoje charakteristické vlastnosti, napr. Nextbike, obr.1.3.5.

Obr. 1.3.5 Typické bicykle spoločnosti Nextbike.zdroj: nextbike.de

1.4 Stanice bicyklov.
Stanice môžeme rozdeliť na pevné alebo flexibilné / virtuálne. Pevné pozostávajú zo stanice
s dokovacím/uzamykacím systémom, kde sa bicykle uzamykajú. Voľné systému môžu byť
buď riešené iba ako miesta (spoty), odkiaľ sa bicykle môžu požičiavať, ale fyzicky nie sú
uzamknuté v staniciach, dokoch alebo slotoch (napr. Velospot vo Švajčiarsku) alebo
Nextbike, SO Bi v USA. Miesta sa len využívajú na kontrolu bicyklov prostredníctvom
technológie RFID. Medzi stanice bicyklov patria:
 Odstavené bicykle v požičovni bicyklov s personálom.
 Jednoduché mechanické stanice s fyzickým uzamknutím.
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Automatické stanice s elektronickou kontrolou a bicyklami uzamknutými
v staniciach,obr.1.4.1.
Virtuálne stanice s uzamknutými bicyklami.

Obr.1.4.1 Automatická stanica v Mulhouse, foto: Gogola
Virtuálne stanice sa môžu odlišovať spôsobom komunikácie. Buď sa dáta prenášajú cez
infopanel a následne sa komunikuje s každým bicyklom, napr. Nextbike a Velospot,obr.1.4.2.

Obr. 1.4.2 Systém Nextbike (vľavo) a VELOSPOT (vpravo) s virtuálnymi stanicami.
Virtuálne stanice (GSM model s anténou) umožňujú kontrolu a komunikáciu „B“ s bicyklom
prostredníctvom komunikačného bude stanice „C“ a GSM sieť „D“. Alebo sa dáta prenášajú
bezdrôtovo s každým bicyklom (obr. 1.4.3), napr. SOBI.

Obr. 1.4.3 Porovnanie systému komunikujúceho cez hlavný info panel (vpravo) a systém
komunikujúci priamo s každým bicyklom (vľavo)
Z hľadiska uzamknutia bicykla v stanici existujú viaceré spôsoby:



Bicykel sa uzamkne prednou časťou do stanice alebo stojanu, obr. 1.4.4.
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Obr. 1.4.4 Príklad uzamknutia bicykla spredu systému PBSC


Bicykel sa uzamkne zboku, obr. 1.4.5.

Obr. 1.4.5 Príklad uzamknutia bicykla zboku systému PBSC
Ešte môžu byť rozdiely, kedy sa bicykel uzamyká o vidlicu alebo sedlo. Stanice sa používajú
aj na rýchle zaregistrovanie do systému najmä pre príležitostných používateľov, ktorý sa tak
rýchlo môžu stať používateľmi systému. Mali by umožňovať aj kompatibilitu s viacerými
typmi bankových kariet ako aj inými typmi kariet (mestské, dopravné a pod.). Bicykle sú
uzamknuté buď integrovaným zámkom na bicykel, ktorý je jeho súčasťou alebo oddeleným,
obr. 1.4.6.

Obr. 1.4.6 Príklad bicykla systému SOBI s vlastným zámkom ako aj uzamykaním cez zadný
displej ako aj informačným panelom v meste Hamilton (Kanada), zdroj: SOBI
V prípade napájania môžu byť stanice napájané aj cez solárne panely, pozri obr. 1.4.7.
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Obr. 1.4.7 Solárna stanica verejných bicyklov v Nantes
Z hľadiska stavebných úprav sú stanice, ktoré vyžadujú napr. osadenie do povrchu
zabetónovaním, alebo sú len uchytené k povrchu a môžu sa flexibilne meniť alebo
modifikovať.
Call a bike (Nemecko)
Nemecký železničný dopravca DB prevádzkuje špeciálne bicykle, ktoré sa požičiavajú,
odomykajú a zamykajú cez SMS.

Obr. 1.4.8 Bicykle systému Call and Bike, foto: Gogola

Tarifu majú rozdelenú na pravidelných zákazníkov a tých, ktorí cestujú nepravidelne. Tu sa
cena môže meniť od tarify BASIS , kde 3 EUR predstavujú členské za rok a každá polhodina
stojí 1 EURO, 24 hodín potom stojí 15 EUR. V tarife KOMFORT je to 9 EUR za mesiac, 49
EUR za rok, prvá polhodina je zadarmo, každá ďalšia 1 EURO, 24 hodinové požičanie stojí
12 EUR.
Umiestnenie staníc
Dôležité je aj situovanie staníc s verejnými bicyklami. Viaceré štúdie (OBIS; ITDP manuál)
upozorňujú na dôležitosť prístupu k staniciam verejnej osobnej dopravy, ako aj miestam, kde
môžu potenciálni používatelia bicykle nájsť ako sú verejné námestia, školy, úrady aj ostatné
typy občianskej vybavenosti. V prípade hornatých miest je dôležitá poloha a dostupnosť
systému na prekonanie geografických prekážok (Iseki-Tingstrom, 2014). Rozmiestňujú sa
v rozmedzí od 300 - 500 metrov, avšak v niektorých prípadoch je možné umiestňovať ich
podľa čo možno najbližšej dostupnosti k významnej občianskej vybavenosti, MHD zastávke
a pod.
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Obr. 1.4.9 Stanica verejných bicyklov pri zastávke metra vo Viedni

V prípade pokrytia prevádzkových nákladov sa používajú aj rôzne typy sponzorstva.
Medzi typy sponzorstva patrí:


Hlavný partner (napr. Santander Londýn, Coca Cola Dublin).



Sponzori staníc.



Sponzori bicyklov.



Hlavní a menší sponzori alebo partneri.

Napr. v USA niektoré stanice si zakúpili univerzity, obr. 1.4.10.

Obr. 1.4.10 Stanica verejných bicyklov sponzorovaná Univerzitou Harvard, zdroj:
Thehubway.com
Možností, kde umiestniť reklamu na bicykle, je viacero, pozri obr. 1.4.11
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Obr. 1.4.11 Ukážka rôzneho vyhotovenia bicyklov Smoove a ukážka možnosti, kde sa dá
umiestniť reklama. Zdroj:smoove.com

1.5 Znaky úspešného bikesharingu.
Spoločné znaky úspešných systémov:
 Hustá sieť staníc v rozmedzí 300 -500 metrov.
 Pohodlné a jedinečné bicykle, ktoré odrádzajú potenciálnych zlodejov a možnosť
predaja.
 Plne automatický systém vybavovania cestujúcich umožňujúci jednoduché požičanie
a vrátenie bicykla.
 Možnosť online sledovania.
 Možnosť online nájdenia staníc.
 Tarifný systém preferujúci/ zvýhodňujúci krátke jazdy.
 Integrácia s verejnou osobnou dopravou.
Benefity bikesharingu
Podstatný problém v súčasnosti v mobilite v mestách spôsobuje nárast individuálnej
automobilovej dopravy (IAD). Z tohto dôvodu je vhodné ak sa v meste ponúkne systém, ktorý
zároveň budú spĺňať charakteristiku individuálnej dopravy a zároveň verejnej dopravy.
Nepotrebujete ho vlastniť, parkovať doma, využijete ho iba keď ho potrebujete. Medzi
benefity bikesharingu patrí:
 Zrýchlenie cestovného času.
 Zníženie znečistenia ovzdušia z dopravy.
 Zlepšenie dostupnosti.
 Ponúknuť nadväznosť na verejnú osobnú dopravu najmä pre oblasti, v ktorých nie je
prevádzkovaná.
 Zlepšenie zdravia obyvateľstva.
 Pritiahnuť nových cestujúcich do verejnej osobnej dopravy.
 Zlepšenie imidžu ekologickej dopravy šetrnej k životnému prostrediu.
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1.6 Plánovanie dobrého systému.
V prípade, že sa mesto rozhoduje, že vybuduje nový systém verejných bicyklov, sa na základe
skúsenosti ako aj rôznych manuálov (IDTP, OBIS, CANADA Bikesharing manual ) a štúdii
odporúčajú sa nasledovné znaky kvalitného systému verejných bicyklov.
Základné odporúčané ukazovatele pre systém:






Pokrytie územia: 10 km2
Hustota staníc: 10–16 na m2
Počet bicyklov na obyvateľov: 10–30 bicyklov na každých 1000 obyvateľov v rámci
riešeného územia.
Pomer staníc k miestam na bicykle: od 1,5 - 2.5 miesta pre každý bicykel (aby ho
mohol vrátiť).

Požiadavky na stanice:








Odolné voči vandalizmu.
Lokality by mali odrádzať od potenciálnej krádeže.
Ľahko nájditeľné.
Navigovanie z a na stanice aj v rámci mesta.
Blízko zastávok MHD.
Jednoduchý systém obsluhy a vypožičania-

Požiadavky na bicykle:








Trváce.
Odolné voči vandalizmu.
Znižujúce možnosť predaja po ukradnutiu.
V prípade hornatého terénu požičiavať aj elektrobicykle.
Spĺňajúce podmienky pravidiel cestnej premávky.
Užívateľsky prívetivé.

Znaky úspešného systému pre hodnotenie:




Min. 4-8 výpožičky na bicykel za deň.
Penetrácia na trhu: min. 1 obyvateľ, ktorý bicykel využije na 20 - 40 obyvateľov
v danom území.

Spôsoby prevádzky.
Medzi najpoužívanejšie biznis modely patria, pozri tab.1:
Tab. 1
Znázornenie najviac používaných typov prevádzky
Spôsob financovania

Vlastník

Prevádzka

Verejné financovanie

Mesto, región

Mesto, región

Kombinované 1

Mesto vlastník

Súkromná spoločnosť

Kombinované 2

Mesto vlastník

Nezisková organizácia

Súkromné

Súkromná spoločnosť

Súkromná spoločnosť

Súkromné/verejné*

Dopravca

Dopravca

Súkromné

Nezisková organizácia

Nezisková organizácia

*v niektorých prípadoch môže byť dopravca aj štátny alebo súkromný
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1.7 Verejno – súkromné partnerstvá.
V prípade verejno súkromných partnerstiev sú dôležité podmienky, za akých sa dané systémy
prevádzkujú. Vo svete bikesharingu majú určitý podiel spoločnosti, ktoré prevádzkujú verejné
bicykle v rámci svojich podnikateľských aktivít so zameraním na reklamu. Ide napríklad
o spoločnosti Clear Channel prevádzkujúci systém vo vorme súkromne – verejného
partnerstva v Osle, Drammene, Štokholme, Barcelone (Bicing) alebo Zaragoze alebo
francúzska spoločnosť JCDecaux (Aix-en-Provence, Rouen, Brusel, Lyon (Vélo'v), Nantes
(Bicloo), Paríž (Vélib), Toulouse, Sevila (Sevici), Viedeň, Sandnes). Podmienky prevádzky sa
môžu meniť aj u toho istého prevádzkovateľa, kým napr. v Drammen sa platí iba registračný
ročný poplatok, v inom meste už platí tarifa za používanie bicykla.

Obr. 35 Stanica s bicyklami systému Clear Channel, foto:autori
Iné systémy majú generálnych sponzorov napr. New York, kde je sponzor CITIBANK
a Mastercard, ale systém vlastní mesto. Podobne aj Londýn, kde spustili prevádzku za účasti
Barclays banky a v roku 2015 ju prebrala banka Santander. V Denver B-Cycle prevádzkuje
systém špeciálne vytvorená nezisková organizácia. Podobne aj v Minnesote systém Nice
Ride. V prípade hlavných sponzorov je možné, že deficit v prevádzkových nákladoch hradí
práve sponzor. Takisto sú systémy, kde službu poskytujú dopravcovia, napr. Publibike vo
Švajčiarsku alebo. V niektorých prípadoch systém prevádzkujú neziskové organizácie ako
napr. u nás Bratislave a v Kežmarku.

1.8 Financovanie a ekonomika systému.
Každý dopravný systém, či už MHD alebo klasický systém požičiavania musí byť založený
na ekonomickej rovnováhe aspoň v rovine pokrytia prevádzkových nákladov. Keďže systém
verejných bicyklov patrí do verejnej osobnej dopravy, je nutné zabezpečiť finančné zdroje na
jeho prevádzku. Z hľadiska kapitálových výdavkov a investícii existujú viaceré spôsoby
financovania. Mestá, ktoré majú finančné prostriedky na spustenie systému, majú zvyčajne
silné ekonomické zázemie. Iné môžu využívať rôzne národné granty, ktoré súvisia s podporou
ekonomických druhov dopravy (napr. federálny grant v USA, niektoré programy EÚ a pod.).
Z tohto pohľadu môžu existovať nasledovné spôsoby financovania systému:
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Rozpočet samosprávy.
Sponzorstvo (súkromné spoločnosti, reklamné spoločnosti, súkromné osoby a pod.).
Mimovládne organizácie.
Granty a dotácie.
Zmiešané zdroje.

Investičné a prevádzkové náklady sa líšia medzi jednotlivými systémami. Prevádzkové
náklady sa pohybujú od 200 Euro až po 4 000 Euro (Midgley, 2011) za bicykel. Počiatočné
investičné náklady, ktoré súvisia so spusteným takéhoto systému sa viažu na:
 Náklady spojené s prípravou systému (štúdia uskutočniteľnosti, prieskum
potenciálneho záujmu, a pod.).
 Náklady na zakúpenie systému a uvedenia do prevádzky.
Kým prvá časť nákladov nie je až taká náročná, podstatnou nákladovou položkou je
zakúpenie daného systému. Náklady na daný systém sa líšia v závislosti od konkrétneho typu
systému.
Najlacnejšou variantou sú už spomínané komunitné systémy, ktoré nemajú osobitne
nadizajnované bicykle, pretože môžu používať staršie alebo recyklované bicykle v cenovom
rozmedzí od 50 Euro (zrecyklovaný) – 300 Euro (nový) bicykel. K tomu je možné pripočítať
náklady na požičiavanie bicyklov, ktoré môže byť manuálne alebo na základe konkrétnej
technológie.
Systémy, ktoré využívajú pevné alebo virtuálne stanice s vlastnými bicyklami alebo
technológiou sú už drahšie. Kalkulácie sa počítajú na počet bicyklov a v tomto prípade sa
cena pohybuje od 1 000 Euro až po 4 400 Euro (Londýn).
Jednotlivé spoločnosti umožňujú aj dodatočné poskladanie systému z rôznych komponentov,
tj, či chcete mať na staniciach možnosť terminálov so zaplatením, bicykle s vlastnými
zámkami alebo ďalšími technickými špecifikáciami ako počet prevodov, GPS, ďalej, či to má
byť bicykel alebo elektrobicykel a pod. Niektoré systémy poskytujú napríklad záruku 5 rokov,
iné len lehotu stanovenú zákonom a pod. Dôležitým je aj otázka informačných technológii
a vybavovacieho systému, ktoré môžu ale aj nemusia byť v cene produktu. Takže toto sú
základné nákladové položky, ktoré majú vplyv na výslednú cenu systému.
Z dostupných zdrojov sú pre ilustráciu podiely nákladov (systém BICI v Barcelone)
nasledovné:
Podiel investičných nákladov môže byť nasledovný:
 stanice, technológia = 70 %
 bicykle =17 %
 dielne, nastavenie systému = 5 %
 administrácia = 2 %
Po spustení prichádzajú na rad ďalšie náklady a to prevádzkové, ktoré súvisia s tým ako bude
systém fungovať. Napríklad ako sa budú distribuovať bicykle, ak ich zákazníci nevrátia na
miesto vypožičania, ako sa bude zabezpečovať servis bicyklov a pod. V neposlednom rade sú
dôležité aj náklady súvisiace s marketingom, ktoré taktiež nemusia byť zanedbateľné.
Podiel prevádzkových nákladov v prevádzke:
 Logistika bicyklov = 30 %
 Údržba bicyklov = 22 %
 Údržba staníc = 20 %
 Zabezpečovanie systému, IT =14 %
 Administrácia = 13 %
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Dôležité je preto sledovať tieto prevádzkové náklady za účelom minimalizovanie nákladov
systému. Napríklad v čínskom Zhuzhou sú ročné prevádzkové náklady na 1 bicykel 191
UDS, ale napríklad v USA sú prevádzkové náklady v rozmedzí 1970 - 4200 UDS (Midgley
2011). Analýza nákladov s vyjadrením na 1 bicykel sa odporúča v plánovacej fáze, avšak po
zavedení a spustení systému sa odporúča pristúpiť na iné porovnanie nákladov, napr. náklady
na stanicu alebo na cestu (Cohen 2013).
Tieto hodnoty nákladov na 1 cestu sa pohybujú u zabehnutých systémov nasledovne (400 600 EUR), kým náklady pre 1 bicykel (1 000 – 4 000 EUR). Cieľom takejto ekonomickej
analýzy je porovnanie, do akej miery je systém ekonomický náročný a udržateľný aj vo
výhľade. Je len samozrejmé, že v prípade samospráv, ktoré by finančne nezvládali pokryť
prevádzkové náklady takéhoto systému, prevádzka bikesharingu nie je reálna. Samotné
systémy majú rôzne ekonomické nároky, avšak všeobecne ich možno zhodnotiť podobne ako
sú znázornené v tabuľke 2.
Tab.2
Porovnanie jednotlivých druhov systémov verejných bicyklov
druh
voľný
zálohový
rezervačný
rezervačný
tarifný

verejný
otvorený
otvorený
uzavretý
uzavretý
uzavretý

investičné náklady prevádzkové náklady udržateľný atraktívnosť
nízke
nízke
nie
malá
nízke
nízke
nie
malá
nízke
nízke
áno
malá
vysoké
vysoké
áno
veľká
vysoké
vysoké
áno
veľká

vybavovanie
manuálne
manuálne/automaticky
manuálne
automaticky
automaticky

náhrada škôd integrácia s VOD
nie
nie
nie
nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno

1.9 Tarifný systém.
Pokrytie časti nákladov z požičiavania od cestujúcich predstavuje podobne ako u verejnej
osobnej dopravy časť finančných zdrojov, pričom sa odvíja od nastavenia tarify. Z hľadiska
tarify existujú viaceré spôsoby nastavenia spoplatnenia požičiavania bicyklov, pričom sa
rozoznávajú dva základné druhy používateľov. A to pravidelní a nepravidelní používatelia.
Z dôvodu poskytnutia benefitov pre pravidelných používateľov sa vyžaduje registrácia,
prostredníctvom ktorej je potom možné zakúpenie členského. Registrácia prostredníctvom
kreditnej karty predstavuje aj zálohu v prípade odcudzenia alebo poškodenia bicykla.
Členstvo môže byť na viaceré časové obdobia:
 ročné,
 mesačné,
 týždenné a pod.,
 nepravidelní používatelia si môžu kúpiť kratšie členské.
V prípade tarifného systému si pravidelní používatelia zaplatením napríklad ročného
členského kupujú a získavajú možnosť využívania bicyklov na prvých 30 minút zadarmo.
V niektorých švajčiarskych mestách je to viac. Následná doba požičania sa spoplatňuje
progresívne alebo rovnako. Niektoré systémy preferujú tarifou krátky výpožičný čas do
30 min, tak by potom bicykle vrátili. V prípade väčšieho času požičania môže cestovné
narastať, pričom sú limity požičania bicyklov, napr. do 4 hodín alebo vrátenie do 24 hodín.
Iné systémy preferujú, aby sa bicykle požičiavali čo najviac, v čo najkratších časových
intervaloch, preto majú s narastajúcim časom narastajúcu tarifu.
V prípade niektorých systémov, ak sú používatelia už zákazníkmi systému verejnej osobnej
dopravy, môžu mať podstatné zľavy, prípadne využívať systém zadarmo za určitých
podmienok.
Ako je vidieť, návrh a plánovanie systému verejných bicyklov závisí od viacerých faktorov
a odlišuje sa aj od použitých technológií. Keďže cieľom je preveriť aplikovanie takéhoto
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systému v podmienkach Žiliny, budeme sa v druhej kapitole venovať práve skúsenostiam
stredne veľkých a malých miest.
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2. Skúsenosti v stredne veľkých a malých mestách.
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Z hľadiska potenciálneho zavedenia verejných bicyklov v meste Žilina sa štúdia udržateľnosti
zamerala na stredne veľké (od 250 – 500 tisíc obyvateľov) a malé mestá (do 100 tisíc
obyvateľov), v ktorých majú už s prevádzkou skúsenosti. Prihliadali sme na rôzne formy
prevádzky ako aj na to, či v danom meste nie je univerzita. Samotné riešenia sa odlišujú od
zavedenej technológie, spôsobu prevádzky, tarifou alebo typmi bicyklov. V analýze sme sa
zamerali na mestá, ktoré v súčanosti fungujú a skutočne predstavujú systém.
Problematika malých a stredných miest. V prípade plánovania verejných bicyklov
v podmienkach malých a stredne veľkých miest existuje niekoľko odlišností od plánovania
pre veľké mestá.
V porovnaní s veľkými mestami je u menších miest nižší dopyt, čo sa odráža aj v plánovaní
technickej vybavenosti v počte staníc ako aj počtu bicyklov. Je to spôsobené najmä hustotou
obyvateľstva ale aj počtom rôznych aktivít ako počet pracovných miest, turistiký ruch a pod.
Naopak v prípade investícii ako aj nákladov na spustenie systému, to môže predstavovať
miernu výhodu, pretože náklady sú v porovnaní s veľkými mestami aj úmerne menšie.
Taktiež je dôležité či dané mesto predstavuje dôležité centrum, ktoré poskytuje dostatok
pracovných príležitostí, vzdelávanie, úradné vybavovanie, nakupovanie, športové vyžitie,
zdravotnú starostlivosť a pod. Taktiež v prípade turistických atraktívnych miest je významný
faktor príťažlivosti zo strany turistov. V prípade turistických veľkých a atraktívnych miest
môžu turisti predstavovať aj zaujímavý podiel používateľov (napr. Paríž, Londýn, Viedeň
a pod.).
Skúsenosti preukázali, že systém verejných bicyklov sa prevádzkuje vo všetkých typoch
meist, čo týka veľkosti. Sú však dobré ako aj zlé príklady prevádzky. V nasledujúcich statiach
popísané rôzne typy verejných bicyklov z viacerých miest vo svete.

2.1 Namur, Belgicko
Počet obyvateľov: 110 tisíc
Systém : JCdecaux s 240 bicyklami a 24 stanicami, obr.2.1
Rozpočet mesta: 172 mil.euro 2015
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Obr. 2.1 Mapa staníc v meste Namur, zdroj: http://en.libiavelo.be/
Ročný členské je 30 Euro na neobmedzený počet jázd do 30 min., ktoré sú zadarmo, obr.2.2.
V prípade dlhšieho používania sa automaticky stiahne poplatok z bankovej karty.

Obr. 2.2 Tarifa systému v meste Namur, zdroj: http://en.libiavelo.be/

2.2 Francúzsko
AVIGNON (91 tis.)
Názov systému: Vélopop'
Spustený v kooperácii so spoločnosťou Smoove v 2009, 200 bicyklov a 17 staníc, obr. 2.3.
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Obr. 2.3 Mapa staníc systému Velopop, zdroj: http://www.velopop.fr/
Registrácia do systému je možná kreditnou kartou alebo telefonicky. Prvá polhodina zadarmo,
potom za každú ďalšiu 1 Euro. Predplatné na 1 deň (€1), týždeň (€3) registrácia je nutná.
Ročné členstvo (€15) prichádza so zľavnenou tarifou €0.50, podobne aj pre už registrovaných
používateľov MHD. V rámci mesta je možné používať karty MHD,čiže existuje integrácia
s MHD.

Obr.2.4 Charakteristika systemu Velopop so špeciálnym kľúčom na vypožičanie bicykla

MULHOUSE
Názov systému: Vélocité
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Systém má 40 staníc a 200 bicyklov a funguje od roku 2007, obr.2.5. Používa systém
JCdecaux. Prvá polhodina je zadarmo, ročné členské je 16 Euro, na týždeň 3 Eurá, 1 deň
1Euro.

Obr. 2.5 Systém verejných bicyklov v meste Mulhouse, foto:Gogola
Samotné stanice sú od seba vzdialené každých 400 metrov, obr.2.6.

Obr.2.6 Hustá sieť staníc v meste Mulhouse
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LA ROCHELLE
Počet obyvateľov: 75 tis.
Systém: Yélo Vélo
Prehľad: Prvý systém vo svete. Prvá polhodina zadarmo; následne rôzne tarify. Ročné
členské stojí 25 Euro, 20 Euro s kartou YELO. Záloha na požičanie je 150 Euro.
Majú rôzne typy staníc s rôznymi počtami miest na bicykle od 8-16 až 24, pozri obr.2.7.

Obr.2.7 Mapa staníc systému v La Rochelle
https://yelo.agglo-larochelle.fr/velo/fonctionnement-libre-service#!velo-en-libre-service

CRÉTEIL
Počet obyvateľov: 87 tis.
Systém: Cristolib
Systém má 130 bicyklov a 10 staníc, obr.2.8. Mesto v blízkosti hlavného mesta Paríž má
podobnú tarifu, kde je prvá polhodina zadarmo, následne ďalšie od 1 €. Ročné členské je 29
Euro pre bežného používateľa a seniorov, pre študentov 19 Euro. Avšak seniori majú prvých
45 min. zadarmo.
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Obr. 2.8 Mapa staníc v meste Creteil, zdroj: www.cristolib.fr
LORIENT
Systém: CTRL (dopravný podnik prevádzkujúci MHD)
Pred rokom 1985 tu nebola žiadna cykloinfraštruktúra ako ostatných francúzskych mestách.
Ale mesto sa rozhodlo podporovať podmienky pre cyklistov. Mesto Lorient s 57 tis.
obyvateľmi je univerzitné mesto, kde požičavanie bicyklov existuje na základe
strednodobého lebo dlhodobého prenájmu na semester alebo rok. Nie je to typický
systém verejných bicyklov. Mesačná tarifa je 36,60€ (18,30€ ak ste držiteľom kariet
CTRL, TIM, SNCF), Pre študentov je tzv. trimestrálna taifa , ktorá stojí 73,20€ (36,60€ ak
ste držiteľom kariet CTRL, TIM, SNCF). Bicykle sa požičiavajú na dvoch lokalitách, ak ste
zákazníkov dvoch dopravcov VOD (držiteľ karty Uzuël+) , máte službu zadarmo. Môžete si
taktiež zadarmo požičať zámok na bicykel a detskú sedačku. Bicykel sa požičiava za depozit
150 Euro.
Iné príklady z Francúzska
Existuje ešte viacero miest napríklad mesto MONTAUBAN s 56 tis. obyvateľmi, kde
požičiavajú v rámci systému Monbee Cycle aj bicykle alebo elektrobicykle na dlhšie doby
požičania (mesiac a viac). Tarifa od 3 €, a to buď na pol dňa, deň alebo mesiac, 3 mesiace a
rok. (http://www.monbeecycle.com/)

Systém Métrovélo Grenoble (Francúzsko)
Počet obyvateľov : 155 tisíc



30 staníc
112 bicyklov

Tento systém sa nepovažuje za klasický systém verejných bicyklov, ale skôr je to požičovňa
bicyklov s odlišnou tarifou pre nepravidelných a pravidelných používateľov, pozri obr.2.8.
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Obr. 2.8 Mapa staníc systému Metrovelo v Grenobli

Tarifa je od 3 euro za deň, 25 Euro za mesiac, 60 euro za trimester, 132 Euro za rok, depozit 200 Euro.

Podmienky pre požičanie bicykla



Pas alebo občiansky preukaz
Zaplatenie depozitu/zálohy : 120 Euro pričom zaplatiť sa môže bankovou kartou, šekom
alebo hotovosťou.

S bicyklom sa poskytujú dva zámky jeden na zamknutie rámu bicykla, druhý na zamknutie
kolesa. V prípade dlhodobého požičania sú odporúčané pravidelné prehliadky bicykla každé
dva mesiace. V prípade poruchy sa je nutné priniesť bicykel na opravu.
Stanice navyše poskytujú servis k bicyklom, v prípade kombinácie s vlakom umožňujú
uzamknutie bicykla do bezpečného prístrešku/boxu. Pre malé deti je možné zapožičať aj
cyklosedačky.
NANCY (105tis.)
Systém: VélOstan
Prehľad: 1-členstvo (€15 or €5, podľa typu využívania) and týždenné (€1); Prvá polhodina
zadarmo, druhá €1, €2, €3 nasledujúce polhodiny.
VélOstan je požičovňa bicyklov v lokalite mestského spoločenstva Veľké Nancy v Lotrinsku.
Služba funguje od roku 2007. Služba ponúka 250 bicyklov. K dispozícii je 29 staníc s 560
upevňovacími bodmi. Stanice sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni a umiestené
každých 300 metrov.
Slogan: Vous faire la vi(ll)e plus belle ! . Robíte život/mesto (vo fr. J. slovná hračka) krajším !
Existujú dva typy staníc:
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Stanice, na ktorých je možné vybrať alebo uložiť bicykle a získať informácie a stanice, kde je
možné získať 1dňový alebo 7 dňový lístok s bankovou kartou. Bicykle sú odlišné od
komerčne zakúpených. Navrhnuté sú tak, aby boli robustné a pritom ľahko ovládateľné pre
obyvateľov od 14 rokov, obr.2.9.

Obr. 2.9 Bicycle v Nancy

2.3 Drammen, Nórsko.
Systém: Byssykler
Systém má 140 bicyklov a 15 staníc v 62 tisícovom meste. Biznis model spočíva na
podobnom systéme ako má Oslo a funguje na spolupráci so spoločnosťou Clear Channel,
ktorá prevádzkuje reklamu. Zisky spoločnosti z reklamy pokrývajú náklady na systém. Jediné
poplatky súvisia s tým, že sa používateľ musí zaregistrovať a zaplatiť ročný poplatok. Členské
stojí 130,- NOK/ 13,8 Euro.

Obr. 2.3.1 Typické bicykle systému Bysykler, zdroj:www.bysykler.no/en-drammen/home
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Samotný systém je napojený aj na sieť cyklotrás, obr.2.3.2.

Obr. 2.3.2 Mapa cyklotrás v meste Drammen

2.4 Bydgoszcz, Poľsko.
Počet obyvateľov: 362 tis.
Systém má 37 staníc a 364 bicyklov (obr.2.4.1), pričom systém má podpísaný kontrakt do
roku 2017. Doteraz bolo realizovaných 585 395 požičaní, čo radí mesto na 3. miesto v Európe
za Dublin (13x za deň na 1 bicykel) a Barcelonu (11x za deň bicykel). V priemere sa požičia
každý bicykel 8 x za deň. Najväčší počet vypožičaní sa zrealizovalo na námestí Placu
Wolności pri železničnej stanici cca.3 tis. výpožičiek za deň.

Obr. 2.4.1 Mapa staníc v meste Bydgoszcz, zdroj: https://www.bra.org.pl/
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Tarifa systéme je odlišná od známych systémov, kedy prvých 20 minúte zadarmo, potom
nastáva spoplatnenie podľa obr.2.4.2. Na začiatku platí používateľ 10 PLN (2 Eura). Bicykel
si môže požičať max. na 12 hodín, ak prekročí dobu, zaplatí pokutu 240 PLN (cca. 60 Euro).

Obr. 2.4.2 Princíp tarifného systému v meste v meste Bydgoszc, zdroj:
https://www.bra.org.pl/

2.5 Spojené štáty americké (USA).
Mesto Madison, WI. (USA)
Systém B-Cycle má 350 bicyklov a 40 staníc, obr.2.13. S počtom obyvateľov pod 250,000
a hustotou 3,000 štvorcovú míľu spustili program v 2011. Program na začiatku dotovala aj
spoločnosť Trek, pričom na celkovom financovaní systému sa podieľalo 60 % cez členské,
25 % štátne fondy a 15 % cez sponzorstvo.
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Obr. 2.13 Mapa staníc systému B-Cycle v Madison (Madison B-Cycle 2015 Annual report)
Systém funguje ako verejno súkromné partnerstvo medzi súkromnou spoločnosťou TREK
Bicycle Corporation a mestom Madison na základe zmluvy od roku 2011. Prevádzkové
náklady sú hradené členským, sponzoringom a reklamou, pričom stratu z prevádzky
kompenzuje spoločnosť TREK. Z 470 členov narástli na 2000 členov medzi rokmi 2011
a 2012. Úspech bol spôsobený najmä prítomnosťou univerzitou.
V roku 2015 8 % ciest zrealizovali členovia systému mesačný alebo ročný. Ročné členské
narástlo oproti roku 2014 o 6 % na 2789 členov za rok 2015. V roku 2015 sa realizovalo
101339 ciest za 292 dní prevádzky, čo predstavuje 347 ciest za deň. Zaujímavosťou je to, že
jeden používateľ realizoval 1339 ciest za rok 2015, čo predstavuje v priemere 3,6 cesty za
deň. (Madison B-Cycle 2015 Annual report)

Tab. 2.1 Vývoj realizovaných ciest za roky 2013 -2015 v meste Madison

Celkom cesty
Stáli používatelia
Ročné členské

2013
81662
15367
1843

2014
104274
18651
2622

2015
101339
25734
2789

Najväčšie zisky predstavovali príjmy od príležitostných používateľov 89% zo všetkých tržieb,
8% ročné predplatné, ale najväčší počet ciest zrealizovali používatelia s ročným členským
60% zo všetkých ciest.
Sezónnosť.
Najväčšie tržby systému nastali na prelome júna a júla, avšak stabilnú úroveň tržieb
preukázali mesiace od apríl do septembra, obr.2.14.
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Obr. 2.14 Sezónnosť tržieb počas roku 2015

Typická stanica je znázornená na obr.2.15.

Obr.2.15 Automatická stanica systému B-Cycle v meste Madison

Mesto CHATTANOOGA
Systém: CHATTANOOGA BICYCLE TRANSIT SYSTEM
Charakteristika systému: 32 staníc a 300 bicyklov, obr.2.16
Spustenie systému v roku 2011.
Počet obyvateľov: 171 279
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Typ prevádzky: Verejno súkromné partnerstvo, kde mesto vlastní systém a Alta Bicycle Share
prevádzkovala systém, v súčasnosti je to spoločnosť PBSC.
Rozpočet mesta na rok 2015: 97 mil. USD

Obr. 2.16 Mapa staníc v meste CHATTANOOGA

Investície do systému: Investície cez federálny grant ($2 milión CMAQ) a súkromný
príspevok vo výške ($0.2 mil.) sa zakúpilo 300 bicyklov, čo predstavuje 7000 USD za
bicykel. Prevádzka funguje aj cez členské a sponzorov. Na základe verejno súkromného
partnerstva 75% zo všetkých príjmov ide mestu a 25 % spoločnosti Alta.
Avšak v roku 2013 dosiahli príjmy iba 98767 tisíc UDS a náklady boli 500 tisíc dolárov.
Podobne aj v roku 2014 príjmy boli 84 000. Problémom bol fakt, že v roku 2014 mali iba 550
ročných členov, pričom ich chceli mať 5500. Očakávali, že do programu sa zapoja aj
podnikatelia, čo sa vo veľkej miere nestalo.
Tarifa: ročné členské $50, 1 deň $6; prvých 60 min. zadarmo, $5 za každých 30 minút.
Prístup: príležitostní používatelia platia kreditnou kartou na stanici, pravidelní členovia
získavajú členskú kartu objednávkou cez internet. Systém je využívaný aj študentmi
University of Tennessee.
Okrem príjmov z členského a poplatkov za používanie systému má systém aj hlavných
sponzorov. Naviac má systém aj tzv. komunitný program, ktorý môžu pre svojich
zamestnancov zabezpečiť rôzne spoločnosti, pozri obr.2.17.
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Obr. 2-17 Partneri systému Bike CHATTANOOGA

Mesto Boulder (USA)
Systém: BOULDER B-CYCLE

Charakteristika: 22 staníc a 150 bicyklov
počet obyvateľov: 97385
Rozpočet mesta na rok 2015 bol 319 mil. USD = 287 Mil. Euro
Systém sa spustil ako celkovo štvrtý v USA. V meste Boulder, CO, sa prevádzka B-cycle
system okrem univerzity podarila aj vďaka tomu, že malá skupina cyklopriaznivcov mala
záujem o takýto systém, ktorý aj prevádzkuje vo svojej réžii. Investičné náklady počítajú cca.
55 000 USD na každú stanicu, čo zahŕňa stavebné práce, inštalácia bicyklov , sietí a pod.
Na začiatku bol systém financovaný cez viaceré zdroje. V roku 2013 mesto prispelo sumou
330 800 USD a federálny príspevok 332 733 USD. Celkovo spustenie stálo $663533, pričom
sa zakúpilo 18 z celkových 22 prvých staníc, čo predstavuje priemerne 36862 USD za 1
stanicu. Systém je využívaný aj vďaka tomu, že existuje sieť cyklotrás, obr. 2.18.
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Obr. 2.18 Mapa cyklotrás a staníc systému verejných bicyklov v Boulderi

Systém v súčasnosti pokrýva cca. 35 % prevádzkových nákladov, ostatných 65 % pochádza
od sponzorov. Stratégia mesta počíta s rastom min. 2 staníc za rok. Špeciálnu úlohu tu
zohráva University of Colorado, kde ak 14 % zo všetkých staníc bude umiestnených blízko
univerzitného areálu, univerzita sa bude podieľať na pokrývaní nákladov s nimi súvisiacich.
Príjmy systému narástli oproti roku 2011 (20%) na 38 % v roku 2014. V roku 2014 sa
realizovalo 43143 ciest realizovaných 7374 používateľmi, čo predstavuje v priemere 5,8 cesty
na používateľa. Systém má 1455 ročných predplatných kariet, 106 univerzitných a 164
týždenných a 9834 denných. Zaujímavé je to, že najviac ciest sa uskutočnilo v 18.októbra
2014, pričom priemerne sa denne realizuje 118 ciest. Systém má v súčasnosti 10
zamestnancov.
Samotné plánovanie nových staníc vychádza aj z analýzy používania systému, pozri obr.2.19.
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Obr. 2.19 Príklad požičaní bicyklov z jednotlivých staníc

V prípade používania systému vidieť progres v predlžovaní počtu vypožičaní za jednotlivé
mesiace, obr.2.20.

Obr. 2.20 Počet ciest v jednotlivých mesiacov za roky 2011 -2014
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Podľa prieskumu 90% používateľov vlastní aj bicykle aj osobný automobil. Čo sa týka
charakteristiky používateľov, až 51 % z nich používa aj bicykel aj MHD. Najčastejšie linku
B. Najvyužívanejšou stanicou bola stanica 15 a Pearl, obr.2.21.

Obr. 2.21 Počet vypožičaní a vrátení bicyklov podľa jednotlivých staníc

Spôsob financovania:
Pilotná prevádzka sa realizovala za pomoci federálneho príspevku, príspevku mesta.
V súčasnosti sa používa na financovanie zmiešaný model, kde sa využíva aj grant cez
študentskú organizáciu, súkromných investorov a sponzorov. Zaujímavé je aj zakúpenie
vlastnej stanice univerzitou. Súkromný sektor mal možnosť prispieť na systém vo výške od
1000 – 10000 USD. Príspevky vo výške 15 až 50 tisíc prekračovali regionálny až štátny
rozmer. V prípade príjmov a výdavkov má systém 12 % deficit, keď príjmy dosiahli za rok
2014 403 tis. USD a výdavky 463 tis. USD, čo predstavuje relatívne vyrovnaný rozpočet.
Súčasní partneri a sponzori sú znázornení na obr.2.22.

Obr. 2.22 Sponzori a partneri programu Boulder B-Cycle za rok 2014
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Tarifa.

Odlišuje sa pre denného používateľa, ktorý platí 8 USD, mesačný 11 USD a prvých 30 min.
majú zadarmo. Ročný platia 88 USD a majú 60 minút zadarmo. Príležitostný používateľ sa
nemusí registrovať s poplatkom, platí iba za to čo používa, teda 3UDS za každú polhodinu.
Študenti majú možnosť získať dotovanú kartu na bezplatné používanie, tzv. FREE Republic
Rider pass.

Mountain Rides BikeShare, mesto Hailey a Ketchum
počet obyvateľov: mesto Hailey 7900 a Ketchum Idaho 2600obyv.
rozpočet mesta 13,4 mil. USD
počet bicyklov: 40
Mountain Rides BikeShare je príklad malého systému Mountain Rides BikeShare medzi
vidieckym a turistickým zaujímavým prostredím Wood River Valley s 10500 obyvateľmi.
Využívajú bicykle s GPS a bezdrôtovou technológiou, podobne aj real time mapy.
Systém podporil v 2011 sumou 472 tis. USD federálny grant Federal EPA ako súčasť
mestského komunitného programu za zmenu klímy City of Hailey Community Climate
Challenge a samotné mesto sumou 20 tis. USD, ktorá zaplatila infraštruktúru, pričom
prevádzku zabezpečuje
Mountain Rides Transportation. Navyše obdržali $175000
od mestských podporovateľov a $62000 od partnerských organizácii na prevádzku programu
na 3 roky.
Celý program sa nezameriava iba na bicykle, ale aj efektívne šetrenie energie
v domácnostiach, recykláciu odpadov, rôzne semináre a dokumentárny film v hodnote
$47000 . Program môžu podporiť firmy aj sponzorsky. Sponzorský príspevok sa pohybuje v
hodnote 350 dolárov na rok. (www.mountainrides.org)

2.6 Švajčiarsko.
Švajčiarske mestá majú tiež systémy verejných bicyklov, pričom typy sa odlišujú. Zaujímavé
je, že verejné bicykle sa prevádzkujú aj malých mestách.
Systém Velospot.
Je to systém charakteristický vlastnými bicyklami a virtuálnymi stanicami, cez ktoré sa
bicykle požičiavajú. Sú virtuálne preto, lebo prostredníctvom bezdrôtovej technológie sa
v danom dosahu umožňuje na danom mieste odomknutie a zamknutie bicykla. Systém
funguje vo viacerých mestách vo Švajčiarsku. Koncept funguje na princípe, že budovanie
infraštruktúry zabezpečuje firma Velospot po celom Švajčiarsku spolu so spolupracovníkmi
z daného mesta. Spoločnosť Intermobility sa stará o IT , plánovanie ako aj zabezpečenie
sponzoringu a reklamy.
51

Reklama sa prezentuje na častiach bicykla ako sú košík a krytka na bicykel, obr.2.23.

Obr. 2.23 Plochy bicykla určené na reklamu
Jednotlivé stanice môžu byť umiestnené na viacerých lokalitách, obr.2.24:

Žel. stanica

v centre mesta s reklamnými plochami
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V krytom priestore

vo firme

Obr.2.24 Možnosti rozmiestnenia virtuálnych staníc, Zdroj:velospot.ch
Systém okrem dôrazu na ekologický druh dopravy sa riadi aj ekologickým prístupom
v manažmente a distribúcii bicyklov, ktorú vykonáva elektrobicyklom s vozíkom, obr.2.25.

Obr. 2.25 Distribúcia bicyklov na elektrobicykli s prívesným vozíkom.(Intermobility AG)
Systém je identický pre všetky mestá, avšak existujú odlišnosti medzi cenou za ročné členské,
ktoré je CHF 30.- (v La Chaux-de-Fonds a Le Locle) a CHF 60.- ( v mestách Biel, Neuenburg
a Thun). Odlišujú sa aj podmienky pre členov systému, kde prvých 30 minút zadarmo majú
používatelia v meste Biel, ale v mestách La Chaux-de-Fonds a Le Locle sa bezplatná doba
predlžuje na 2 hodiny. (Zdroj: velospot.ch, Jahresbericht 2014)
Mesto La Chaux-de-Fonds







prevádzka od 29. Apríla 2014.
Systém: 10 staníc a 50 bicyklov.
Počet obyvateľov: 37 tisíc
Hustota : 701 ob. /km2
Rozpočet mesta na rok 2015 :116 mil. CHF
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Obr. 2.26 Mapa so stanicami systému v meste La Chaux-de-Fonds, velospot.ch

Neuchâtel / Neuenburg





Počet obyvateľov 32 tis.
Hustota obyvateľstva: 1873 ob./km2
Počet bicyklov 135 a staníc 11
Prevádzka : od roku 2005

Systém umožňuje požičať klasické bicykle pre dospelých ako aj deti a elektrobicykle, pričom
klasické bicykle majú najväčší podiel, obr.2.27.

Obr. 2.27 Porovnanie ročného počtu vypožičaní za roky 2005 -2014

Mesto Thun


Počet obyvateľov: 42 tisíc
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Prevádzka od : 1.9.2014
14 staníc a 84 bicyklov (2014), 120 bicyklov a 25 staníc (2015), obr.2.28
Rozpočet mesta: 300 mil. CHF = 276 mil. Euro
Hustota: 2062 ob. / km²

Obr. 2.28 Mapa virtuálnych staníc v meste Thun
Najväčší počet vypožičaní dosiahol v roku 2014 v mesiaci október, cca. 32 vypožičaní za
deň.

Obr. 2.29 Porovnanie vypožičaní v roku 2014 za mesiace september - december
Tarifa:





5 hodinová Karta CHF 5.Za deň CHF 10.Ročné členské CHF 60.-

Prvá polhodina zadarmo, ďalšia hodina za 2 CHF. Maximálne môžu používať 24 hodín na
túto tarifu. Velospot-Abos je špeciálny produkt predplatného aj pre podnikateľov a ich firmy.
Členské je možné zakúpiť aj pre viaceré karty, čo je výhodné pre napr. podnikateľov.


Členské s 1 kartou:

CHF 60.55





Členské s 2 kartami: CHF 115.Členské s 3 kartami: CHF 170.Členské s 5 kartami: CHF 270.-

Mesto Biel / Bienne







Počet obyvateľov: 50 tis.
Prevádzka od 2012
Hustota : 2555 ob/km2
2012 iba s 9 Stanicami a 30 bicyklami. V súčasnosti 50 Staníc a 350 bicyklov, obr.2.30.
Rozpočet mesta 2015: 428 mil. CHF

Obr. 2.30 Mapa virtuálnych staníc v meste Biel
Mesačné výpožičky narastali počas jednotlivých fázach systému, obr.2.31.
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Obr. 2.31 Mesačné prehľady požičiavanie v jednotlivých fázach zavádzania systému
v meste Biel
Za rok si systém od marca do novembra držal vysokú mieru výpožičiek (obr.2.32),
cca. priemerne 333 za deň.

Obr. 2.32 Počet vypožičaní v meste Biel za mesiace roka 2014, http://www.velospot.ch/
Zaujímavá je aj spokojnosť obyvateľov so systémom, kde 95 % používateľov sú spokojní so
systémom.
Odlišnosti mesta Biel s ostatnými má viacero výhod:





Stanice využívajú verejný priestor, nie je nutnosť nového mestského mobiliáru.
Stanice sú flexibilné a dajú sa presúvať na iné miesto v krátkom čase.
Bicykel sa odomyká cez RFID kartu, centrálny server ich automaticky monitoruje.
Náklady na infraštruktúru sú nízke.
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Je možné budovať hustú sieť staníc.

Iný systém je Publibike, kde sú bicykle umiestnené v staniciach, pričom sú uzamknuté.
Systém PubliBike.
Publibike má ešte 2 podsystémy, ktoré sa navzájom odlišujú. Jeho služby prevádzkujú
dopravcovia Postbus, švajčiarske železnice SBB a požičovňa bicyklov Bike RENT.
V súčasnosti funguje vo viacerých mestách s 118 stanicami a 1100 bicyklov
a elektrobicyklov.

Obr. 2.33 Systém PubliBIke vo švajčiarskych mestách.

Podsystém I.
Prvý umožňuje požičať bicykle z jednotnej stanice, kde sú uzamknuté bicykle priamo
v stanici a požičanie sa ovláda cez terminál, obr.2.34.
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Obr. 2.34 Systém PubliBike podsystém I umožňuje požičať bicykle cez terminál na stanici

Druhý systém (obr.2.34) umožňuje zobrať bicykel priamo z jednotlivých uzamykateľných
dokov, pričom v každom doku je zamknutý 1 bicykel. Systém využíva RFID dáta.

Obr.2.34 Podsystém II umožňuje požičanie bicykla priamo zo stojanu.
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V rámci neho sú ešte 2 malé odlišnosti v prípade procesu vrátenia bicykla. V prvom prípade
sa pri vrátení musí priložiť karta a potom vrátiť bicykel do stojana, v druhom stačí uzamknúť
bicykel do stojana, obr. 2.35 .
IIa.

IIb.

Obr. 2.35 Grafické porovnanie odlišnosti pre II.podsystém PubliBike.

Zastúpenie jednotlivých podsystémov je znázornené v tab.2.2.

Tab.2.2 Porovnanie švajčiarskych miest podľa druhu systémov pre rok 2015
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2.7 Švédsko
Lund
počet obyvateľov: 82 tisíc
systém: Lundahoj
Systém má 17 staníc a 240 bicyklov.
Členské je 75 SEK na rok a 25 SEK na 3 dni. (Kombinácia s LUND ahoj 150 SEK). Karta
na 3 dní sa dá zakúpiť aj na staniciach, ročná karta iba cez internet. Prvá polhodina je
zadarmo, následná polhodina 10 SEK, 20 SEK za tretiu a 40 SEK za každú ďalšiu polhodinu.
Systém je integrovaný s MHD aj cez kartu JOJO-KORT.

Zhodnotenie.
Z uvedenej analýzy vidieť rôzne systémy v mestách relatívne podobných mestu Žilina, pozri
tab. 3. Počty staníc sa pohybujú od 10 Creteil , La Chaux de Fonds až po 65 La Rochelle.
Podobne aj bicykle od 50 v La Chaux de Fonds až po 310 v La Rochelle. Extrém vykazujú
v prípade mestských rozpočtov najmä švajčiarske mestá.

Tab. 2.3
Vybrané charakteristiky systémov Bikesharing vo vybraných mestách
mesto
Namur
Avignon
Mulhouse
La Rochelle
Creteil
Drammen
LUND
Boulder
La Chaux-de-Fonds
Thun
Biel

obyvateľstvo v tis.
110
91
113
75
89
62
82
97
37
42
50

hustota ob.
620
1409
4982
2633
7813
421
3215
1500
701
2062
2555

stanice
24
17
40
65
10
15
17
22
10
25
50

bicykle
240
200
240
310
130
140
240
150
50
120
350

rozpočet v mil. Euro
172
270
299
112
135
320
587
287
116
276
393

Podobne aj ročné členské sa pohybuje od symbolických 8 Euro v meste Lund až po 77 Euro
v meste Boulder, ktoré má však kvôli vhodnému biznis modelu relatívne vyrovnaný rozpočet
systému, pozri tab. 2.4.
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Tab. 2.3

Biznis model, prítomnosť univerzity, ročné členské vo vybraných mestách
mesto
Namur
Avignon
Mulhouse
La Rochelle
Creteil
Drammen
LUND
Boulder
La Chaux-de-Fonds
Thun
Biel

PPP
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie

univerzita
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie

ročné členské
30
5
16
25
29
13,8
8
77
27
55
55

prvá polhodina
zadarmo
zadarmo
zadarmo
zadarmo
zadarmo
stále zadarmo
zadarmo
zadarmo
zadarmo
zadarmo
zadarmo

Napríklad vo väčšine miest okrem švajčiarskych existujú aj univerzity. Podobne aj v prípade
biznis modelu prevláda verejno súkromné partnerstvo (PPP). Vo väčšine systémov (okrem
mesta Drammen) sa uplatňuje tarifa, kde je prvá hodina pre registrovaných používateľov
zadarmo.

62

3. Vytipovanie lokalít vhodných pre bikesharing v meste.
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Pre návrh vhodných lokalít, kde by sa mohol situovať stanice verených bicyklov sme
vychádzali jednak z priestorovej analýzy existujúcich systémov vo svete, ako aj súčasného
stavu občianskej vybavenosti v meste Žilina. Určite významným boli aj závery z prieskumu,
kde sa potenciálni používatelia mohli vyjadriť, pri akom type občianskej vybavenosti by
chceli mať stanice.
Ako sme uviedli v prvej kapitole pri návrhu dobrého systému sa vychádza z toho, že pokrytie
na danom území bude približne v hodnote 10 km2. V prípade miest, ktoré majú okolo 100 tis.
obyvateľov je pokrytie územia rozličné. Napríklad najväčšie pokrytie systémom má systém
La Rochelle so 17 km2 a Boulder s 16 km2, obr.3.1.

Obr.3.1 Pokrytie miest Boulder 16 km2

a

La Rochelle 17 km2

Napríklad v meste Boulder je najviac využívaná stanica charakteristická tým, že je situovaná
na hlavnej ulici blízko zastávok MHD, obr.3.2.

Obr. 3.2 Situovanie stanice Pearl & 15th a zobrazenie v Google street view (zdroj:Google)
Iné mestá majú odlišné pokrytie územia v km2 svojimi systémami verených bicyklov, pozri
obr.3.3 -3.6.
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Obr.3.3 Pokrytie miest Orleans 7 km2

Obr.3.4 Pokrytie miest Mulhouse 9 km2

Obr.3.5 Pokrytie miest Avignon 5 km2

Creteil 5 km2

a

Biel 10 km2

a

a

Lund 3 km2

Je len príznačné, že systémy s viacerými stanicami a bicyklami majú aj väčšie pokrytie
územia.
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Obr.3.6 Pokrytie miest Pau 5 km2 a

Namur 4 km2

Ako vhodné lokality pre systém verejných bicyklov sme navrhli miesta, ktoré svojou
dostupnosťou predpokladajú využitie používateľmi. Lokality sme rozdelili podľa použitia
prevádzkového systému a to na:



Variant 1 – Lokality pre stanice s ľudskou obsluhou.
Variant 2 – Lokality pre automatický systém .

3.1 Variant 1- Lokality pre stanice s ľudskou obsluhou.
V prípade systému klasických požičovní s ľudskou obsluhou sme vybrali tieto lokality:





Železničná stanica.
Žilinská univerzita –Veľký diel.
Internáty Žilinskej univerzity – Hliny.
Vodné dielo.

Tieto lokality reprezentujú základnú kostru, kde by mohli byť situované požičovne, tak aby
zachytili prípadných záujemcov. Či už je to železničná stanica, ktorá je vhodná z pohľadu
prichádzajúcich cestujúcich vlakom alebo autobusom. Žilinská univerzita zase môže zachytiť
záujem pre študentov z internátov, pričom existuje možnosť vytvoriť ešte požičovňu na
Internátoch Veľký diel. Potom je to lokalita Vodného diela, kde by si potenciálni záujemcovia
mohli požičať bicykel za účelom jazdy v okolí a po Vodnom diele, obr.3.7. Ako ďalšia
alternatíva pre lokalitu sa berie do úvahy aj Stanica Záriečie ako kultúrne centrum, ktoré by
mohlo potenciálne obsluhovať záujemcov v tejto časti mesta.
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Obr.3.7 Návrh lokalít pre stanice s ľudskou obsluhou

3.2 Variant 2 – Lokality pre automatický systém.
Ďalší variant počíta už s pevnými stanicami, ktoré sú situované v blízkosti najdôležitejších
prvkov občianskej vybavenosti odkiaľ by si používatelia požičiavali bicykle sami. Tento
variant počíta s úvodnou fázou 10 staníc (obr.3.8), ktorá by sa ďalej rozširovala až na celkom
24 staníc v plnej fáze.

Obr.3.8 Úvodná fáza systému s 10 stanicami
Lokality sme umiestňovali podľa zásad spomenutých v prvej kapitole, a navyše tak, aby
mohol byť systém verejných bicyklov vhodným doplnkom k MHD v prípade, že v danom
čase a lokalite nie sú k dispozícii spoje. Lokality sú navyše umiestnené tak, aby mohli
používatelia v cestovnom čase 30 minút nájsť ďalšiu lokalitu na prípadnú výmenu bicykla.
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Obr. 3.9 Plnohodnotná fáza systému s automatickými stanicami.
Čo sa týka úvodnej fázy samotné pokrytie územia by predstavovalo cca. 17 km 2, čo
predstavuje dobré pokrytie územia stanicami (obr.3.10) a pre obyvateľov atraktívny systém.
Samozrejme samotné požičiavanie závisí aj od ďalších faktorov, ktoré sú popísané
v poslednej kapitole. Ďalšie rozširovanie systému o ďalšie lokality v budúcnosti je taktiež
možné.

Obr.3.10 Pokrytie územia v úvodnej fáze zavádzania systému
Samotná ilustrácia ako by mohol potenciálne systém vyzerať v uliciach mesta Žilina je
znázornený na obr.3.11.

68

Obr. 3.11 Ilustračná vizualizácia stanice verejných bicyklov v Žiline
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4.Spôsoby prevádzkovania systému a varianty riešenia.
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Pre mesto Žilina sme navrhli nasledovné spôsoby prevádzkovania systému vo variantoch. Vo
všetkých variantoch sme uvažovali s počiatočným počtom bicyklov 50 kusov, 6 mesiacmi
prevádzky (máj – október), nákladmi na údržbu, nákladmi súvisiacimi s vandalizmom ako aj
personálnymi nákladmi. Navyše u systémov, kde je nutné distribuovať bicykle sa počítalo
s nákladmi na ich distribúciu po staniciach v meste. Samotné varianty sú nasledovné:







Variant 1 – požičovne bicyklov s obsluhou.
Variant 2 – Systém komunitných bicyklov s virtuálnymi stanicami.
Variant 3 – Systém s pevnými stanicami a 25 klasickými bicyklami a s 25
elektrobicyklami.
Variant 4 – Systém s virtuálnymi stanicami.
Variant 5 – systém s pevnými stanicami II (USA).
Variant 6 – systém s pevnými stanicami III (Homeport).

Variant 1. - Požičovne bicyklov s obsluhou.
Tento variant počíta s min. 4 lokalitami, ktoré prevádzkovať požičiavanie bicyklov.
Z hľadiska technického sa bude jednať o klasickú formu požičania bicykla za úhradu.
Lokality budú identické ako v prípade kapitoly vytipovanie lokalít. Systém nepožaduje
nutnosť registrácie a nie je integrovaný s cestovným dokladom pre MHD. V prípade
zapožičania bicykla sa bude požadovať záloha na bicykel.
Systém bude umožňovať požičať bicykle pre deti ako aj rôzne doplnky (prilby a pod.) ako aj
doplnkové služby a servis.
Systém bude mať 50 bicyklov, pričom samotné prevádzkové náklady (tab. 4.1) počítajú s:






Prenájmom lokalít, kde sa budú bicykle požičiavať,
počtom zamestnancov = 4,
doba prevádzky v roku = 6 mesiacov,
administrovaním systému,
údržbou bicyklov.
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Tab. 4.1 Odhad nákladov na prevádzkovanie systému s obsluhou v Euro.
Prenájom
Personálne
náklady
Bicykle
investícia
Administrácia
Údržba
Celkom

4800
12000
15000
2000
2500
36300

Ako vidieť z uvedenej tabuľky najväčšie náklady predstavujú personálne náklady na
zamestnancov po čas 6 mesiacov ako aj investície na zakúpenie nových bicyklov v hodnote
300 Euro. Tento variant môže byť v hodný v úvodnej fáze, v prípade, ak by mesto nenašlo
vhodného prevádzkovateľa na automatický systém. V tomto prípade je možnosť prevádzky
iba medzi Žilinskou univerzitou a internátmi, resp. fakultami, ale vtedy by náklady riešila
univerzita. Ak by vznikol spoločný záujem na prevádzkovanie je možné zdielať pomerné
náklady.

Variant 2 – Systém komunitných bicyklov s virtuálnymi stanicami.
Tento variant počíta s využívaním už použitých starších bicyklov a uvedením ich do stavu
schopných prevádzky na pozemných komunikáciách. Systém bude požadovať registráciu
a používanie mobilného telefónu na požičanie bicykla ako aj zabezpečenie IT technológie.
Integrácia s MHD nebude zabezpečená. Spolu s bicyklami bude dodávaný aj zámok
s nastavením PINu. Nevýhodou tohto systému môže predstavovať fakt, že nebude pre
používateľov príliš atraktívny. Taktiež sa počíta už s vandalizmom stanoveným na 10 %
z celkového počtu bicyklov. Môže byť atraktívny iba pre určitú skupinu používateľov.
Najväčšie potenciálne náklady vykazuje položka (tab.4.2) distribúcia bicyklov, ktorá je
nastavená na pravidelný zvoz a rozvoz nákladným automobilom. V prípade, že by si túto
nákladovú položku vedela sama manažovať napríklad komunita, je možné túto položku
zredukovať.
Tab. 4.2 Odhad nákladov na prevádzkovanie komunitného systému v Euro.
Investície do bicyklov
Údržba
Personálne náklady
Distribúcia bicyklov
Administrácia , IT
Reklama
Vandalizmus
celkom
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5000
2500
6000
9000
2100
3000
500
26700

Variant 3 – Systém s pevnými stanicami a 25 klasickými bicyklami a s 25
elektrobicyklami.
Pre tento variant sme počítali so systémom pevných staníc s klasickými bicyklami
a elektrobicyklami a dodaním celého IT systému od spoločnosti zo Slovinska, ktorá nám
robila aj cenovú ponuku. Systém umožňuje už integráciu s MHD, požaduje registráciu
a taktiež umožňuje požičanie cez bankové karty (debetné alebo kreditné). Najväčšie náklady
súvisia s dodaním samotného systému (tab.4.3), avšak v cene je už aj 25 klasických bicyklov
a 25 elektrobicyklov.
Súčasťou stanice je aj ovládací panel na požičanie bicykla. Bicykle sú uzamknuté v stanici.
Pre každú stanicu sa počíta s pomerom 1:2 počet bicyklov a počet stojanov, teda na 5
bicyklov bude ešte 5 voľných cyklostojanov.

Tab. 4.3 Odhad nákladov na systém s pevnými stanicami (Slovinsko).

Investície do bicyklov a systému
Údržba
Personálne náklady
Distribúcia bicyklov
Administrácia , IT podpora
Reklama
Vandalizmus
celkom

192000
2500
9000
9000
2100
3000
8500
226100

Tento systém môže byť atraktívny pre samotných obyvateľov žijúcich aj v tých častiach,
ktoré majú veľké rozdiely vo výškovom prevýšení, kde by sa dali využiť elektrobicykle.

Variant 4 – Systém s virtuálnymi stanicami.
Pre tento variant sme počítali so systémom virtuálnych staníc, ktoré sú podobné ako pri
systéme komunitných bicyklov. Odlišnosť spočíva v originálnych bicyklov ako aj vlastného
uzamykacieho systému, kde dizajn aj spôsob ochrany majú zredukovať možnosť krádeže.
Systém umožňuje už integráciu s MHD, požaduje registráciu a taktiež umožňuje požičanie
cez bankové karty (debetné alebo kreditné).
Náklady (tab.4.4) na zaobstaranie systému predstavujú 100 tisíc Euro, avšak sú nižšie
v porovnaní s systémom pevných automatických staníc.
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Tab. 4.4 Odhad nákladov na systém s virtuálnymi stanicami.

Investície do bicyklov a systému
Údržba
Personálne náklady
Distribúcia bicyklov
Administrácia , IT podpora
Reklama
Vandalizmus
Celkom

100000
3500
9000
9000
2100
3000
10000
136600

Samotnú prevádzku môže ohrozovať riziko vandalizmu alebo krádeže takýchto bicyklov.

Variant 5 – systém s pevnými stanicami II (USA).
Pre tento variant sme počítali so systémom pevných staníc s bicyklami a dodaním celého IT
systému od spoločnosti z USA (B-Cycle), ktorá nám robila aj cenovú ponuku, tab.4.5. Navyše
spoločnosť garantuje 5 ročnú záruku kvality. Systém umožňuje už integráciu s MHD,
požaduje registráciu a taktiež umožňuje požičanie cez bankové karty (debetné alebo kreditné).

Súčasťou stanice je aj ovládací panel na požičanie bicykla. Bicykle sú uzamknuté v stanici.
Pre každú stanicu sa počíta s pomerom 1:2 počet bicyklov a počet stojanov, teda na 5
bicyklov bude ešte 5 voľných cyklostojanov, tento pomer sa dá však ľubovoľne nastaviť a
upraviť.

Tab. 4.5 Odhad nákladov na systém s pevnými stanicami (Slovinsko).

Investície do bicyklov a systému
Údržba
Personálne náklady
Distribúcia bicyklov
Administrácia , IT podpora
Reklama
Vandalizmus
celkom
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220000
3500
9000
9000
2100
3000
22000
268600

Variant 6 – systém s pevnými stanicami III (Homeport).
Pre tento variant sme počítali so systémom pevných staníc s bicyklami a dodaním celého IT
systému od spoločnosti z Českej republiky, ktorá nám robila aj cenovú ponuku. Pre návrh sa
počítalo s 40 klasickými bicyklami ( 7 prevodov) a 10 elektrobicyklov, tab.4.6. Systém
umožňuje už integráciu s MHD, požaduje registráciu a taktiež umožňuje požičanie cez
bankové karty (debetné alebo kreditné).
Súčasťou stanice je aj ovládací panel na požičanie bicykla, pričom stanice sú solárne. Bicykle
sú uzamknuté v stanici. Počet stojanov je možné ľubovoľne modifikovať.

Tab. 4.6 Odhad nákladov na systém s pevnými stanicami III (Homeport).

Investície do bicyklov a systému
Údržba
Personálne náklady
Distribúcia bicyklov
Administrácia , IT podpora
Reklama
Vandalizmus
celkom

330000
3500
9000
9000
2100
3000
15000
371600

Zhodnotenie variantov.
Je len samozrejmé, že niektoré nákladové položky môžu závisieť o konkrétnej prevádzky
systému ako je napríklad distribúcia bicyklov, stupeň poškodenia bicyklov, staníc a ich
údržba. V niektorých prípadoch sa niektoré položky môžu minimalizovať napr. distribúcia
bicyklov ekologickým spôsobom (bicykle s vozíkmi), MHD vozidlá s vozíkmi a pod.
Vidíme, že jednotlivé varianty sa líšia najmä kapitálovými , teda investičnými výdavkami na
zakúpenie systému, pričom nemenej dôležité sú prevádzkové náklady stanovené pre prvý rok
prevádzky, pozri tab. 4.7 a obr.4.1.
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Tab. 4.7 Porovnanie počiatočných investícií do systému a náklady na prevádzku za prvý rok
typ bikesharingu
s obsluhou
komunitný systém
pevné stanice (SI)
virtuálne stanice
pevné stanice II (USA)
pevné stanice III (Homeport)

investície (€) prevádzkové náklady (€)
15000
31500
5000
23100
192000
34100
10000
36600
220000
48600
330000
41600

Najväčšie náklady vykazuje systém pevné stanice III, najnižší komunitný systém a stanice
s obsluhou pozri obr.4.1.
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

investície (€)
prevádzkové náklady (€)

Obr. 4.1 Porovnanie prevádzkových a investičných nákladov pre dané druhy systémov
Pre porovnanie jednotlivých systémov sú uvedené aj niektoré ďalšie vlastnosti systému, pozri
tab.4.8.
Tab. 4.8 Porovnanie charakteristík jednotlivých systémov

Varianty
náklady (€)
Požičovne bicyklov s obsluhou. 36300
Komunitné bicykle.
26700
Pevné stanice (Slovinsko)
226100
Systém s virtuálnymi stanicami. 136600
Pevné stanice II (USA)
268600
Pevné stanice (Homeport)
371600

registrácia
nie
áno
áno
áno
áno
áno

záloha reklama stanice
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
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reklama bicykle
nie
nie
áno
áno
áno
áno

Spôsob platenia MHD karta
hotovosť / karta
nie
SMS
nie
hotovosť / karta
áno
hotovosť / karta
áno
hotovosť / karta
áno
hotovosť / karta
áno

GPS
nie
nie
áno
áno
áno
áno

Stanovenie tarify.
Spôsob prevádzky daného systému závisí aj do akej miery je možné pokryť prevádzkové
náklady z úhrad od používateľov. Pre varianty 3-6 je možné stanoviť identické tarifné
podmienky, ktoré sa vyznačujú:
Možnosťami kúpenia sa členského :






na deň,
týždeň,
semester,
školský rok,
celý rok.

V tomto prípade by predplatitelia získali možnosť využívať prvých 30 min. zadarmo,
v prípade ročných predplatných odporúčame tento čas predĺžiť na 45 minút.

V prípade dlhšieho času požičania odporúčame uplatniť narastajúcu tarifu:
Za ďalšiu polhodinu : 50 centov, za následné polhodiny 1 Euro až do 24 hodín.
V prípade používateľov predstavujúcich najmä turistov je možné uplatniť špeciálnu turistickú
tarifu, tak by si mohli bicykel požičať napr. na celý deň.

Taktiež odporúčame v prípade možnosti skombinovať tarifu s dopravcami poskytujúcimi
VOD, najmä MHD, kde by cestujúci, ktorí majú zakúpený cestovný lístok na neobmedzený
počet ciest mali možnosť požičať si bicykel na 30 min. zadarmo.

V prípade poskytnutie MHD zadarmo pre obyvateľov mesta Žilina, by sa uplatnila obyčajná
tarifa. Z tohto dôvodu je nutné technologicky pripraviť, aby čipové karty od DPMŽ mohli byť
využívané aj na systém verejných bicyklov. Do budúcnosti sa nevylučuje ani kombinácia
dopravných kariet ostatných dopravcov.
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Zabezpečenie bicykla.
Z hľadiska skúsenosti zo sveta a reálnemu stavu na Slovensku môže predstavovať pre
potenciálny systém nebezpečenstvo ničenia ako aj odcudzenia bicyklov. Z tohto dôvodu musí
systém mať spôsob zabezpečenia zámkom proti odcudzeniu. V prípade určitej garancie
zábezpeky je dôležité požadovať, aby v prípade vypožičania mali registrovaní používatelia
min. 150 Euro na bankovej karte, ktorou chcú realizovať požičanie bicyklov.

Odporúčanie pre začatie prevádzky.

To, či má mesto investovať do systému verejných bicyklov závisí od viacerých faktorov.
Jedným z najdôležitejších je mať zabezpečený finančný mechanizmus, či už vlastný alebo
prostredníctvom súkromného partnera (napr. reklamnej spoločnosti alebo hlavného sponzora).

Pri nestabilnom finančnom mechanizme odporúčame:

Prevádzku požičovní s ľudskou obsluhou.

Začať s požičovňami bicyklov s ľudskou obsluhou. V tomto prípade je možné vytvorenie
aspoň základného systému s určitým počtom staníc. Výhodou tohto systému je to, že
odpadajú rôzne nákladové položky súvisiace s budovaním staníc, distribuovaním bicyklov.
Naopak je nutné počítať s personálnymi nákladmi. Tento systém môže predstavovať odrazový
stupienok pre budúce vybudovanie automatického systému. Navyše biznis model je možné
skombinovať s viacerými partnermi. Napríklad neziskovými organizáciami, Žilinskou
univerzitou, dopravcami a pod. Samotný systém môže fungovať na kombinácii, že časť
požičovní bude pod správou mesta, časť bude mať na starosti iný partner (napr. Žilinská
univerzita).
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Komunitné bicykle.
Ak by zabezpečenie systému vedelo garantovať napríklad neziskové združenie (MVO) je
možné prevádzkovať aj túto formu požičiavania.

Táto fáza môže zároveň slúžiť aj na to, aby sa dobudovala základná kostra cyklotrás v meste,
resp. zlepšili podmienky pre cyklistov.

V prípade požičiavania je nutné stanoviť aj obdobie, kedy bude služby prevádzkovaná
a taktiež aj dennú dobu prevádzky, ktorá bude obmedzená.

Pri stabilnom finančnom mechanizme odporúčame:

Automatické stanice.

V prípade, že by mesto našlo finančný mechanizmus, či už zo svojich zdrojov alebo
súkromných pri verejnom súkromnom partnerstve je vhodné vytvoriť systém automatických
staníc, ktoré by boli situované minimálne v takom rozsahu ako sme ich navrhli v kapitole pri
vytipovaní lokalít na systém verejných bicyklov.
Tento systém je možné prevádzkovať v stanovenú periódu 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Pre oba systémy platí to, že je nutné zabezpečiť systém voči riziku odcudzenia bicyklov a to
povinnou zálohou. Odporúčanie pre jednotlivé stavy finančnej stability je znázornené v tab.
4.9
Tab. 4.9 Porovnanie stabilnosti finančného prostredia a odporúčanej formy prevádzky
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stav
nestabilné financovanie

stabilné financovanie

prevádzka
prevádzka
mesto
MVO
dopravca
Žilinská univerzita
mesto
MVO
dopravca
Žilinská univerzita
súkromná spoločnosť

odporúčaný systém
odporúčaný systém
požičovne s obsluhou
komunitné bicykle

automatické stanice

Najmä v prípade zavedenia automatického systému sa odporúča, aby mohol systém
poskytovať štatistické údaje o využívaní, pohybe cyklistov, ktoré môžu pomôcť
naplánovať daný systém aj do výhľadu takým spôsobom, aby zodpovedal potrebám
používateľov. Je veľmi pravdepodobné, že využívanie informačných technológií ako
aj ich dostupnosť do bežného života bude napredovať a preto je dôležité, aby sa aj
tieto vlastnosti systému vedeli využiť.
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5. Prognóza využívania a scenáre vývoja.
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Pri prognóze využívania systému verejných bicyklov sa zohľadňoval potenciálny dopyt
z hľadiska viacerých scenárov. Z hľadiska potenciálneho dopytu po využívaní systému
verejných bicyklov sú dôležité rôzne faktory. Viaceré štúdie použili na modelovanie rôzne
prístupy ako napr. (Tran et. al,2015; Romero et al.,2012; (Caggiani- Ottomanelli,2013)
Dopravná ponuka.
Dopravná ponuka tvorená samotným systémom, jeho atraktivitou, spôsobom prevádzky,
úrovňou tarify. Dôležitá je aj samotná dopravná infraštruktúra pre cyklistov, či už tvorená
cyklistickými komunikáciami alebo prostredím priateľským k cyklistom. Pre prognózované
územie predstavovala dopravná ponuka jednak počet počtu bicyklov v danej lokalite ako aj
atraktivita územia, či už z pohľadu občianskej vybavenosti.
Dopyt po doprave.
Dopyt po doprave je vyjadrení potenciálnym využívaním systému verejných bicyklov. Môže
sa odlišovať vzhľadom na ročné obdobia, podľa typu používateľa (denní dochádzajúci za
prácou, vzdelávaním) alebo občasní používatelia (najmä turisti).
Dáta, ktoré môžu pomôcť pre stanovení dopytu sú použité údaje z automatických sčítačov
cyklistov (obr.5.1 -5.3), ktoré sú umiestnené na rôznych typoch miestnych komunikácii a to:
Na samostatnej cestičke pre cyklistov
Spoločnom chodníku pre peších a cyklistov oddelených dopravným značením,
Pozemnej komunikácii bez žiadnych úprav pre cyklistov.
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Obr. 5.1 Počet prejazdov na cyklocestičke na ul.Vysokoškolákov
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Obr. 5.2 Počet prejazdov na cyklocestičke na ul.A. Rudnaya
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Obr. 5.3 Počet prejazdov na cyklocestičke na ul.Hlboká cesta

Navyše boli použité empirické dáta údajov zo systémov miest, ktoré sú veľkosťou podobné
Žiline.
Časové hľadisko.
Z hľadiska časového obdobia je dopyt po doprave charakteristický dopravným špičkám
doobeda a poobede. Taktiež z hľadiska sezónnosti, najvyššie intenzity sa dosahujú počas
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letných mesiacov, pričom za cyklistickú sezónu môžeme považovať mesiace od apríla až do
októbra. Najmä z hľadiska počasia môžeme povedať, že cyklisti v Žiline sú ovplyvniteľní
počasím.
Hľadisko lokality.
Potenciálne lokality, ktoré predstavujú pre občanov naplnenie účelu cesty, sú zväčša miesta
s pracovnými príležitosťami, poskytujúce vzdelávanie, úradné vybavovanie, nákupy,
rekreáciu, kultúru, šport a pod., teda zodpovedajú aj úrovni občianskej vybavenosti.

Z tohto pohľadu je zaujímavé najmä centrum mesta (školy, úrady, zdravotnícke zariadenia),
sídlisko Vlčince, areál Žilinskej univerzity, internáty, nákupné centrá, Vodné dielo Žilina.

Vlastníctvo dopravného prostriedku.
Jedným z faktorov, ktorý môže mať dopad na potenciálne využívanie systému verejných
bicyklov je vlastníctvo dopravných prostriedkov a teda aj bicykla. Tí obyvatelia, ktorí vlastnia
bicykel a ho používajú, nemusia reprezentovať potenciálnych používateľov. V tomto prípade
tak je vhodné zamerať sa na to, aby daný systém používali používatelia, ktorí napríklad
v Žiline bicykel nevlastnia alebo ho môžu použiť v určitom prípade, ak ho aj vlastnia, ale
dennodenne ho nepoužívajú najmä z dôvodu obavy z jeho odcudzenia.
Veľká potenciálna skupina tvoria študenti Žilinskej univerzity bývajúci na internátoch.
Ďalšou skupinou sú cestujúci MHD, ktorí by tento systém mohli používať ako vhodný
doplnok k MHD.

Pri budúcom výhľade sa vychádzalo z troch scenárov vývoja. Metodika sa opierala o využitie
gravitačnej metódy, teda atraktívnosti navrhnutých staníc v meste, pričom sa urobila prognóza
pre požičiavanie pre priemerný deň počas školského roka v období máj – október a potom pre
priemerný deň počas školských prázdnin, ktoré realizovali taktiež niektoré štúdie (Kaplan et.
al, 2015).
Nulový variant.
Tento variant počíta s tým, že mesto bude mať podmienky financovania rovnaké ako
v súčasnosti a počet cyklistických komunikácií bude ako v súčasnosti alebo bude len veľmi
malý nárast. V tomto scenári bude počet potenciálnych používateľov nízky. Nepredpokladá
sa, že by systém pritiahol vysoký počet používateľov. Skôr sa uvažuje so stagnáciou
a náhodnosťou medzi jednotlivými rokmi. Najvyššiu mieru využívania sa odhaduje počas
letných mesiacov a to najmä z pohľadu turistov.
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Pesimistický scenár.
Súčasný stav budovania cyklistických komunikácii sa nezmení, alebo sa bude meniť veľmi
pomaly. (1-2 km cyklotrás za rok). Tento scenár počíta s malým podiel rozširovania cyklotrás,
na ktorý by v závislosti od používateľov mierne narastal aj počet používateľov.
Optimistický scenár.
Budovanie cyklotrás a podmienok sa bude vyvíjať optimisticky (nové cyklotrasy v dĺžke cca.
5 km za rok). Pričom sa postupne bude budovať celá sieť cyklotrás v meste Žilina, tak ako
bola naplánovaná.
Prognóza priemerného dňa bola realizovaná zvlášť pre priemerný pracovný deň a pre
priemerný prázdninový deň.
Najväčší rozdiel vidieť v prípade porovnania variantov nulového a optimistického. Keďže
optimistický počítal, že sa počet cyklotrás bude zvyšovať z roka na rok, vytvoril predpoklad
pre atraktívny systém. Naopak pri nulovom variante by sa pravdepodobne moc nevyužíval.
Tab. 5.1 Porovnanie prognózy vývoja výpožičiek za 1 priemerný deň medzi rôznymi
variantmi
roky
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

nulový variant
10
13
14
14
16
15
18
17
16
18
16

pesimistický
33
40
48
58
70
84
101
121
145
174
209

optimistický
102
118
132
154
178
202
232
262
296
312
348

V prípade priemerného školského roka vygenerovalo najviac ciest stanice medzi Žilinskou
univerzitou a internátmi, železničnou stanicou a medzi najväčšími sídliskami Vlčince,
Solinky, Hliny, Hájik a centrom mesta.
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Obr. 5.4 Priemerný deň – školský rok
Naopak v priemerný prázdninový deň boli najväčší počet ciest vygenerovaný medzi žel.
stanicou, Vodným dielom, jednotlivými sídliskami. Najväčší útlm, resp. nulové hodnoty boli
na staniciach situovaných na univerzite a internátmi. Celkové hodnoty za priemerný
prázdninový deň zobrazuje tab.5.2.
Tab. 5.2 Porovnanie prognózy vývoja výpožičiek za 1 priemerný prázdninový deň

roky
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

nulový variant
10
13
14
15
16
15
18
17
16
18
16

pesimistický
26
29
32
35
38
42
46
51
56
62
68

optimistický
82
86
90
98
123
131
141
152
162
200
213

Grafické znázornenie porovnanie jednotlivých variantov znázorňuje obr. 5.5.
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Obr. 5.5 Prognóza za priemerný deň – prázdniny

Pre výhľadový stav sme realizovali aj prognózu a to variantu, že by systém verejných
bicyklov bol zadarmo. Aj keď bol hlavným parametrom náklady, samotná prognóza
nepreukázala zásadné zvýšenie nárastu počtu používateľov.
Tab. 5.2 Porovnanie prognózy vývoja výpožičiek za 1 priemerný deň – systém zadarmo

roky
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

nulový variant
50
60
71
72
74
76
79
82
85
87
96

87

pesimistický
74
81
89
98
108
119
131
144
158
174
191

optimistický
123
129
135
167
209
223
240
258
275
340
362

6.Prieskum potenciálneho využívania bikesharingu
V záujme rozvoja cyklistickej dopravy mesto Žilina pripravuje projekt verejných
bicyklov, tzv. bikesharing. Za účelom zistenia potenciálu využívania tohto systému, bol
vykonaný prieskum, ktorého sa zúčastnili ako obyvatelia mesta Žilina, tak aj jeho návštevníci
a v neposlednom rade i početná osobitná skupina, ktorou sú študenti. Prieskum bol
vykonávaný elektronicky a bol dostupný na webovej stránke mesta Žilina a taktiež na
sociálnych sieťach.
Prieskumu sa zúčastnilo celkom 901 respondentov v pomere 481 mužov a 420 žien,
obr.6.1. Najvýznamnejšími skupinami boli respondenti vo veku 18-26 rokov (40,73 %)
a skupina vo veku 27-61, ktorá mala zastúpenie až 51,39 %, obr.6.2. Z toho vyplývajú aj
výsledky ďalšej otázky, kde sme sa pýtali na socio-ekonomický status respondentov. Takmer
60 % opýtaných patrilo medzi skupinu zamestnaný (aj SZČO), druhou najvýznamnejšou
skupinou boli študenti s 34,30 %. Ďalšími skupinami boli nezamestnaní (3 %), žiaci (2,11 %)
a dôchodcovia (1,33 %).
1. Pohlavie

Pohlavie

420; 47%

481; 53%

muž
žena

Obr. 6.1 Pohlavie
2. Vek

Vek
8; 1%
63; 7%
463; 51%

367; 41%

12-17

18-26
27-61
62-69

Obr. 6.2 Vek
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3. Socio-ekonomický status

Socio-ekonomický status
27

19
12
žiak

309

študent
zamestnaný / aj SZČO

534

nezamestnaný
dôchodca

Obr. 6.3 Socio-ekonomický status
4. Aký dopravný prostriedok využívate v súčasnosti najčastejšie na prepravu
v Žiline?
V otázke č. 4 sme sa pýtali respondentov aký dopravný prostriedok využívajú
v súčasnosti najčastejšie na prepravu v Žiline. Žiaľ, najväčšie percentuálne zastúpenie má
zatiaľ osobný automobil s 34,07 %, nasleduje MHD (29,74 %), peši (28,19 %) a 8 %
respondentov využíva na prepravu po meste bicykel, obr.6.4.

Aký dopravný prostriedok využívate v
súčasnosti najčastejšie na prepravu v
Žiline?
28%

30%

peši
bicykel

8%

osobný automobil

34%

MHD

Obr. 6.4 Deľba prepravnej práce
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5. Poznáte systém verejných bicyklov? (tzv. bikesharing, môžete si požičať bicykel
za určitú odplatu)
Zaujímavosťou je, že v ďalšej otázke, a teda či respondenti poznajú systém verejných
bicyklov, odpovedalo až 81 % z nich áno,obr.6.5. Aj to dôkazom toho, že sa ľudia zaujímajú
aj o iné možnosti, ako sa prepraviť na krátke vzdialenosti, čiže bez použitia osobného
automobilu.

Poznáte systém verejných bicyklov?
173; 19%
áno

728; 81%

nie

Obr.6.5 Znalosť o systéme verejných bicyklov
6. Mali by ste záujem využívať systém verejných bicyklov v meste Žilina?
V otázke č. 6 mohli respondenti vyjadriť svoj názor, či by mali záujem využívať tzv.
bikesharing v meste Žilina. Tu ľudia jednoznačne naznačili, že takýto systém by v meste
Žilina mal svoje opodstatnenie a podľa prieskumu by ho využívalo až 857 respondentov
z celkového počtu 901 (až 95 %), obr.6.6

Mali by ste záujem využívať systém
verejných bicyklov v meste Žilina?
5%
áno

95%

Obr. 6.6 Záujem využívania systému verejných bicyklov

90

nie

7. Kde by ste chceli, aby boli stanovištia (výpožičné stanice) verejných bicyklov?
(viac možností)
V otázke č. 7 boli respondenti vyzvaní, aby označili miesta, kde by chceli, aby boli
umiestnené stanovištia (výpožičné stanice) verejných bicyklov. V tejto otázke mohli označiť
aj viac odpovedí a z výsledkov je zrejmé, že najžiadanejším miestom boli internáty
a zariadenia ŽU. Ako možno vidieť na obr. 6.7 ďalšími veľmi žiadanými miestami sú
nemocnica a zdravotnícke zariadenia, Žilinská univerzita a jej fakulty, železničná, či
autobusová stanica.

Kde by ste chceli aby boli stanovištia
(výpožičné stanice) verejných
bicyklov? (viac možností)
INTERNÁTY A ZARIADENIA ŽU
NEMOCNICA A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA A JEJ FAKULTY
ŽEL. STANICA
AUTOBUSOVÁ STANICA
SÍDLISKÁ
VÝZNAMNÉ ZASTÁVKY MHD
NÁKUPNÉ CENTRÁ

705

608
573
567
546
423
409
311
0

100 200 300 400 500 600 700 800

obr.6.7 Stanovištia verejných bicyklov
8. Privítali by ste keby ste si mohli požičať bicykle napríklad na dopravnú kartu
MHD, SAD alebo ZSSK?
Z otázky č. 8 vyplýva, že až 86 % potenciálnych užívateľov verejných bicyklov by
privítalo, keby si mohli bicykle požičať na dopravnú kartu MHD, SAD alebo ZSSK, obr.6.8.

Privítali by ste keby ste si mohli
požičať bicykle na dopravnú kartu
MHD, SAD alebo ZSSK?
124; 14%
áno

777; 86%

nie

Obr. 6.8 Vypožičanie bicyklov prostredníctvom dopravnej karty
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9. Akú maximálnu cenu by ste boli ochotní zaplatiť za vypožičanie bicykla za 1
hodinu?
Verejné bicykle sú služba, ktorá zabezpečuje požičiavanie bicyklov osobám, ktoré ich
nevlastnia. Hlavnou myšlienkou je poskytovať tieto bicykle zadarmo alebo za prijateľnú cenu
na krátke cesty v urbanizovaných oblastiach ako alternatívu k individuálnej alebo hromadnej
doprave a tak redukovať dopravné zápchy, hluk a znečistenie životného prostredia. V otázke
č. 9 mali teda respondenti odpovedať na otázku akú maximálnu cenu by boli ochotní zaplatiť
za vypožičanie bicykla za 1 hodinu. Z výsledkov vyplýva, že najviac respondentov (56 %) by
bolo ochotných zaplatiť za 1 hodinu užívania bicykla 0,50 €. 0,30 € by bolo ochotných
zaplatiť 30 % a 1 € len 14 % respondentov, obr.6.9.

Akú maximálnu cenu by ste boli
ochotní zaplatiť za vypožičanie
bicykla za 1 hodinu?
600
500
400
300
200
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129

100
0
30 CENTOV

50 CENTOV
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Obr. 6.9 Poplatok za vypožičanie bicykla na 1 hodinu
10. Aký typ systému by ste radšej preferovali?
Otázka č. 10 sa týkala typu systému, ktorý by radšej preferovali respondenti. Na túto
otázku nechcelo odpovedať až 60 % z tých, ktorí sa zapojili do prieskumu, 37 % by zvolilo
univerzálny systém verejných bicyklov v celom meste a len 3 % si vybralo univerzitný
systém, obr.6.10.

Aký typ systému by ste radšej
preferovali?
univerzitný systém
verejných bicyklov

3%
37%

univerzálny systém
verejných bicyklov v
celom meste

60%

žiadna odpoveď
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Obr. 6.10 Typ systému verejných bicyklov
11. V prípade odplaty za využívanie bicykla, preferovali by ste radšej:
V otázke č. 11 sme sa pýtali, aký typ odplaty by radšej preferovali za využívanie
bicykla. 60 % by uprednostňovali tarifu podľa využívania bicykla, 13 % si vybralo pevný
paušál a 27 % neposkytlo odpoveď na túto otázku, obr.6.11.

V prípade odplaty za využívanie
bicykla, preferovali by ste radšej:

245; 27%

120; 13%

pevný paušál (napr. za celý
semester, rok)
tarifu podľa využívania
bicykla

536; 60%

žiadna odpoveď

Obr. 6.11 Odplata za využívanie bicykla
12. Akú maximálnu sumu by ste boli ochotní paušálne zaplatiť za používanie bicykla
za 1 semester?
Na otázku týkajúcej sa maximálnej sumy, ktorú by boli ochotní respondenti paušálne
zaplatiť za 1 semester odpovedalo 495 respondentov, čo predstavuje celkom 55 %, pričom
374 z nich by bolo ochotných zaplatiť za 1 semester 20 Eur, 107 respondentov by zaplatili
maximálne 30 Eur a 50 Eur len 14 respondentov, obr.6.12.

Akú maximálnu sumu by ste boli
ochotný paušálne zaplatiť za
používanie bicykla za 1 semester?

41%

45%

20 Eur
30 Eur
50 Eur

2%12%

žiadna odpoveď

Obr. 6.12 Maximálna paušálna suma za používania bicykla za 1 semester
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13. Aký typ bicykla by ste preferovali?
V poslednej otázke si nevybralo žiadnu odpoveď až 589 respondentov. Dôvodom
môže byť, že by viacerým z nich vyhovovalo využívanie typu bicykla podľa účelu cesty.
Naopak, najmenej žiadaným je mestský bicykel (1,22 %), ďalej nasleduje elektrobicykel,
ktorý by si vybralo 132 respondentov (15 %) a horský bicykel, ktorý preferuje 169
respondentov, čo predstavuje 19 %, obr.6.13.

Aký typ bicykla by ste preferovali?
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Obr. 6.13 Typy verejných bicyklov

Uvedené výsledky patria k prvým údajom, ktoré sa získavali za účelom zistenia názorov na
systém verejných bicyklov v Žiline. V budúcnosti je možné takýto prieskum realizovať
napríklad v prípravnej fáze už pripravovaného systému.
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7. Spôsoby financovania a biznis model.
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V prípade nového systému je dôležitý spôsob financovania, tak aby bol systém udržateľný.
Viaceré štúdie uskutočniteľnosti alebo biznis plány (San Mateo, Philadelphia, Cincinetti,
Dayton, Davos, New Orleans a pod.) poukazujú na zásadné vyriešené spôsobu financovania
pred spustením samotného systému.
Z hľadiska počiatočnej investície sú viaceré možnosti ako zaobstarať samotný systém:




Zakúpenie systému z rozpočtu mesta,
Zakúpenie systému prostredníctvom verejno – súkromného partnerstva (sponzorstva),
Zakúpenie systému prostredníctvom využitia rôznych grantových schém (Eurofondy
a pod.).

Zakúpenie systému z rozpočtu mesta.
V súčasnej dobe je prvá možnosť, kedy by systém zakúpilo samotné mesto Žilina, vysoko
nepravdepodobná, keďže súčasné možnosti rozpočtu sú dosť obmedzené. Ako hlavná
nevýhoda je výška rozpočtu, ktorý je v porovnaní s vybranými mestami napr. za rok 2015,
kde sa už prevádzkuje bikesharing, na najnižšej úrovni, pozri obr. 7.1.

Obr. 7.1 Porovnanie vybraných rozpočtov miest s bikesharingom a rozpočtu mesta Žilina pre
rok 2015

96

Zakúpenie systému prostredníctvom verejno – súkromného partnerstva (sponzorstva).
Ďalšia možnosť, kedy by sa investície systému realizovali na základe verejno súkromného
partnerstva, je závislá od nájdenia silného partnera. Takýto partner by mohol mestu finančne
pokryť prvotné náklady spojené jednak s investíciou ako aj prevádzkovými nákladmi.
Vo svete sú najrozšírenejšie tieto spôsoby verejno –súkromného partnerstva:








Mesto vlastní systém a stará sa o systém, pričom na financovaní sa spolupodieľa
hlavný sponzor alebo partner systému, prípadne viacerí partneri. Rozdiel v nákladoch
a výnosoch dopláca mesto.
Mesto vlastní systém, ale o prevádzku sa stará súkromná spoločnosť, ktorá napríklad
predáva reklamný priestor na staniciach alebo bicykloch. A zo ziskov z reklamy sa
následne delí buď s mestom, alebo si celý zisk necháva pre seba. Rozdiel medzi
nákladmi a výnosmi dopláca súkromná spoločnosť.
Mesto umožní prevádzku celého systému súkromnej spoločnosti, ktorá ju prevádzkuje.
Mestu platí určitú časť z výnosov, prípadne celý zisk používa na krytie nákladov
systému.
Mesto participuje s viacerými spoločnosťami na prevádzke systému, pričom si krytie
nákladov rozdelí.

Okrem týchto spôsobov ešte existujú aj iné spôsoby, kde sa o prevádzku starajú napríklad
občianske združenia a neziskové organizácie.

Zakúpenie systému prostredníctvom využitia rôznych grantových schém (Eurofondy
a pod.).
Podobne je to aj v prípade využitia rôznych grantových schém, napr. Eurofondov, kedy za
určitej spoluúčasti by sa mohli využiť financie na zakúpenie samotného systému. To síce
môže vyriešiť investície do systému, ale nerieši problematiku krytia prevádzkových nákladov.
V tomto prípade odporúčame druhú alebo kombináciu s treťou možnosť. Podstatou biznis
modelu, kedy samotný systém prevádzkuje súkromná spoločnosť a mesto ho vlastní je to, aby
súkromná spoločnosť mala pokryté náklady, ktoré jej súvisia s prevádzkou systému. Samotné
zisky generujúce používateľmi sú relatívne nízke, aby pokryli všetky náklady systému. Preto
z tohto dôvodu samotná spoločnosť predáva reklamnú plochu na daných staniciach
a bicykloch.
Samotný systém by tak umožňoval predávať reklamné plochy .na staniciach ako aj bicykloch,
pozri obr. 7.2.
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Obr. 7.2 Možností sponzoringu na staniciach alebo bicykloch systému B-Cycle Boulder

Využitie potenciálu sponzorov v podmienkach Žiliny.

V podmienkach Žiliny bol realizovaný prieskum ako aj rozhovory so spoločnosťami
zaoberajúce sa reklamou, pričom cieľom bolo zistiť potenciálny záujem o takúto formu
partnerstva. Samotné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú reklamnou činnosťou boli skeptické
najmä v tom, že by sa našiel 1 silný reklamný partner, ktorý by pokryl všetky náklady na
prevádzku alebo zakúpenie systému. Takáto možnosť sa javila jedine v podobe silného
partnera ako napr. KIA,SSE, prípadne nejaká softvérová spoločnosť, banky a pod.
Skôr videli priestor v tom, že by sa o reklamný priestor podelili viacerí partneri alebo
sponzori. Odhadované výstupy pre biznis model sme vypočítali na základe porovnaní a analýz
rôznych reklamných plôch (tab.7.1) ako napr. (city lighty, info panely a pod.), ktoré by mohli
predstavovať stanicu s infopanelom systému verejných bicyklov.
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Tab. 7.1 Odhad potenciálnej hodnoty reklamných plôch staníc a bicyklov
reklamná hodnota
reklamná hodnota stanice
reklamná hodnota bicykla

cena za 1 mesiac v Euro
170
100

10 staníc a 50 bicyklov
1700
5000
celkom

6 mesiacov
10200
30000
40200

Pozn. Samotné ceny sa môžu líšiť od rôznych podmienok, ktoré poskytujú samotné reklamné
spoločnosti ako napr. hodnota konkrétnej lokality, kde by bola stanica umiestnená.

Následne sme vypočítali prevádzkový biznis model, ktorý by mohol pokryť prevádzkové
náklady systému verejných bicyklov za 1 rok, pozri tab.7.2

Tab. 7.2 Príklad rozdelenia príjmov pre pokrytie prevádzkových nákladov systému
typ bikesharingu
stanice s obsluhou
komunitný systém
pevné stanice (SI)
virtuálne stanice
pevné stanice II (USA)
pevné stanice III (Homeport)

prevádzkové náklady (€) sponzorstvo
31500
X
23100
X
34100
40200
36600
40200
48600
40200
41600
40200

členské
X
X
4500
4500
4500
4500

cestovné
X
X
2700
2700
2700
2700

rozdiel
X
X
13300
10800
-1200
5800

Z uvedenej analýzy vyplýva, že existuje potenciál, ktorý by dokázal v rovnovážnom rozpočte
prevádzkovať systém verejných bicyklov. V tomto prípade je dôležité, aby sa dosiahlo, že
systém bude využívať určitý počet stálych členov s ročným členským, ideálne od počtu 90 a
viac. Podobne je to aj v prípade, aby sa podarilo nájsť viacerých partnerov systému, ktorí by
za možnosť reklamy, finančne podporili systém.
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8.Možné riziká zavedenia bikesharingu
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V niektorých prípadoch sa podcenil spôsob financovania, inde sa zle navrhli stanice, odkiaľ sa
používajú bicykle alebo sa zvolil používateľský neatraktívny systém. Pre mestá, ktoré
v súčasnosti nemajú dostatočnú cyklistickú infraštruktúru ako je aj Žilina je podstatné, aby sa
pri spustení prevádzky verejných bicyklov okamžite pristúpilo aj k budovaniu cyklistickej
infraštruktúry ako aj zlepšovaniu podmienok pre cyklistov. Opomenutie tohto faktoru môže
mať význam pri využívaní alebo nevyužívaní systému verejných bicyklov. Jedným z rizík
môže byť aj to, ak spoločnosť, ktorá sa zaviaže prevádzkovať systém nakoniec skrachuje
napr. spoločnosť BRIXI (Kanada), pozri obr. 8.1.

Obr. 8.1 Dnes už neexistujúca spoločnosť Bixi

Ako bolo písané v prvej a druhej kapitole existujú viaceré dobré a zlé príklady systémov
verejných bicyklov vo svete. Vo svete je celý rad miest, kde sa systém verejných bicyklov
začal, ale nevydržal dlhodobú prevádzku. Ide napríklad o nemecké mesto Cottbus (102 tisíc
obyvateľov) , ktorý začal v roku 2007 avšak skončil v roku 2012. Podobne aj v Španielsku,
ktoré má zatiaľ veľký počet práve malých miest, kde sa snažili bikesharing prevádzkovať, ale
udržať sa ho nepodarilo.(Bikesharing blog).
Napríklad mesto Soria so 92 tis. obyvateľmi, malo systém iba so 16 bicyklami na 6
staniciach. Rozpočet mesta za rok 2015 bol 56 mil. euro. Ďalšie mestá ako Palencia (167 tis.
obyvateľov) a 46 bicyklov a 5 staníc, Azuqueca de Henares (Guadalajara) 35 tis. obyvateľov,
Pinto (43tis. obyvateľov.). To svedčí o tom, že keď mestá opomenú otázku financovania, resp.
neponúknu alebo nezareagujú na klesajúci dopyt zo strany potenciálnych používateľov,
systém sa stáva neudržateľný.
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Z hľadiska súčasných podmienok pre mesto Žilina sú dôležité tieto faktory:





Cyklistická infraštruktúra a zázemie pre cyklistov,
Potenciálny trh využívania bikesharingu,
Zabezpečenie trvalého finančného mechanizmu,
Ostatné negatívne faktory vplývajúce na prevádzku systému.

Cyklistická infraštruktúra a zázemie pre cyklistov.

Ako iste vieme súčasný stav cyklistických komunikácii (december 2015) zodpovedá iba
zlomku z naplánovanej cyklistickej infraštruktúry v meste Žilina. Necelých 10 km cyklotrás
v meste je skutočne málo. Najväčšie riziko v prípade už vybudovania systému verejných
bicyklov, ktorý nie je lacný, môže spočívať práve v nízkej miere využívania, ako aj potvrdili
závery z kapitoly potenciálneho využívania. Z tohto dôvodu je nutné mať vybudované resp.
okamžite spolu so systémom budovať aj systém cyklotrás ako boli naplánované vo viacerých
územno-plánovacích dokumentoch. Stým súvisí aj vybudovanie vhodného zázemia pre
cyklistov, či už podmienky u zamestnávateľov, možnosti parkovania, upokojovanie ulíc ako
aj napríklad zimná údržba cyklotrás.
Dobrým príkladom môže byť švajčiarske mesto Biel (52 tis. obyvateľov), ktoré má
vybudovanú dobrú cykloinfraštruktúru, pozri obr.8.2.

Obr. 8.2 Porovnanie systému verejných bicyklov a cykloinfraštruktúry v meste Biel
(Švajčiarsko)
Podobne aj v meste Mulhouse, kde sieť cyklotrás obsluhuje územia so stanicami, obr.8.3.
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Obr. 8.3 Porovnanie systému verejných bicyklov a cykloinfraštruktúry v meste Mulhouse
(Francúzsko)

Potenciálny trh využívania bikesharingu.
V prípade potenciálneho trhu ako aj jeho používateľov musíme tento trh rozdeliť na rôzne
skupiny. Jednak je tu skupina obyvateľov mesta, pre ktorých musí byť systém skutočne
atraktívny a dostupný, aby ho vôbec použili a možno bicyklom nahradili využívanie
osobného automobilu.
Podobný problém môže spočívať v tom, že tí, ktorí už vlastnia bicykel si nebudú
požičiavať ďalší a ešte naň vynakladať vlastné prostriedky. Z tohto dôvodu je nutné
zamerať sa na vhodné skupiny potenciálnych používateľov.
Ďalej je tu skupina študentov, ktorí môžu predstavovať potenciálnu skupinu v určitom
vymedzenom časovom období (semestre). Z tohto hľadiska je nutné, aby sa možno pre
túto skupinu v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami pripravil vhodný produkt, ktorý
bude pre nich zaujímavý. V opačnom prípade môže prísť úsilie nazmar.
Ďalšou skupinou sú turisti a návštevníci mesta. Môžu to byť už skúsení používatelia
systému verejných bicyklov ale taktiež to môžu byť nováčikovia, ktorí si budú chcieť
pozrieť mesto na bicykli. V tomto prípade je taktiež dôležité, do akej miery bude systém
nastavený tak, aby bol po splnení podmienok spomenutých v kapitole 4, okamžite
k dispozícii. V opačnom prípade takýchto zákazníkov nezískame, ale odradíme.
To znamená, že v konečnom dôsledku, relatívne drahý systém, ktorý mesto vybudovalo zo
svojich prostriedkov nemusí byť využívaný v takej miere ako sa očakávalo. To môže mať
v konečnom dôsledky významný vplyv na ukončenie prevádzky systému.
Z hľadiska financií, ktoré súvisí so zabezpečením trvalého finančného mechanizmu je
rizikom relatívne malý a možno doposiaľ neznámy a málo atraktívny trh pre spoločnosti
zaoberajúce sa reklamou na predanie reklamného priestoru. Z našej analýzy, kde sa
oslovili viaceré reklamné spoločnosti ako aj niektoré významné podnikateľské subjekty,
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vyplynulo, že zatiaľ o takomto systéme nevedie, resp. majú málo informácii a teda
momentálne ani nemajú záujem ho finančne podporovať.
V prípade, ak by bol systém charakteristický nízkou mierou využívania, je nutné prijať
okamžite realizovať nápravné opatrenia, tak aby ponuka systému zodpovedala potrebám
potenciálnych používateľov.

Zabezpečenie trvalého finančného mechanizmu.
Otázka financovania je alfou a omegou samotného systému. Nemať vopred známy
mechanizmus finančného krytia môže mať neblahý efekt na fungovanie systému.
Z analýzy sú známe prípady miest, ktoré nedokázali zabezpečiť udržateľnosť projektu
(viď španielske, francúzske mestá). Jedná vec sú investičné náklady a druhá prevádzkové
náklady, kde aj v prípade najlacnejšej varianty je nutné počítať s určitými vynaloženými
financiami. V prípade mesta Žilina je súčasný stav, kedy rozpočet mesta ohrozujú viaceré
hrozby z minulosti a mesto si nemôže len tak vynaložiť financie na systém, ktorý je
relatívne nákladný a neziskový. Z tohto dôvodu je nutné hľadať ďalšie možnosti
financovania, kde ako sme už spomínali problémom je aj reklamný trh, ktorý je v Žiline
malý. O pravdepodobne malom reklamnom trhu svedčí aj fakt, že jedna z najväčších
spoločností zaoberajúcich sa reklamou JCDecaux na Slovensku neponúka produkt
verejných bicyklov.

Ostatné negatívne faktory vplývajúce na prevádzku systému.
Medzi ostatné faktory, ktoré môžu ohroziť fungovanie systému sú faktory súvisiace
napríklad s vandalizmom, krádežou alebo ničením potenciálneho systému. Práve na
základe skúsenosti zo sveta je nutné sa vopred zaoberať aj touto otázkou. Nakoniec
ničenie verejného priestranstva, zastávok MHD, automatov na cestovné lístky je bežné aj
v našich podmienkach, takže je nutné byť pripravený aj na toto. Napríklad Paríž (obr.8.3)
mal na začiatku dosť veľký problém s vandalizmom bicyklov ,kde v úvodnej fáze bolo
zničených alebo poškodených až 80 % bicyklov, čo stojí systém 1 mil. Euro ročne
(citylab.com).
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Obr. 8.3 Zničený bicykel systému Velib v Paríži,zdroj: bikesharing blogpost.sk

Ak by sme mali zhrnúť vytvorenie systému verejných bicyklov v Žiline do SWOT analýzy,
výsledky by boli nasledovné.

Silné stránky:




Existuje politická vôľa zlepšovať podmienky pre cyklodopravu,
Za posledné roky je nárast využívania bicyklov zo strany občanov,
Silná podpora cyklodopravy zo strany strategických dokumentov mesta,

Slabé stránky:




Financovanie cykloinfraštruktúry má málo finančných prostriedkov,
Skúsenosti mesta s takouto službou sú malé až žiadne,
Ešte nie je ucelená cykloinfraštruktúra v meste,

Príležitosti:






Potenciálne mesto môže využiť rôzne zdroje na implementáciu systému,
Trend v používaní bicyklov bude narastať,
Existuje potenciálny trh najmä zo strany vysokoškolákov,
Je to systém, ktorý môže osloviť najmä mladých,
Existujú neziskové organizácie, ktoré systém budú podporovať

Ohrozenia:



Nenájdu sa finančné prostriedky na systém,
Nebude sa pokračovať v budovaní cykloinfraštruktúry,
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V prípade verejno – súkromného partnerstva existujú určité riziká zo strany
súkromných spoločností na zapojenie sa do systému,

S cieľom minimalizovanie budúcich škôd alebo problémov so zavedením systému sa
odporúča, čo najdetailnejšie pripraviť a vyriešiť otázky týkajúce sa budúceho a výhľadového
financovania ako aj zlepšenia podmienok pre cyklistov.
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Záver.
Cieľ, ktorý si stanovila táto štúdia a to preveriť, či by bolo možné systém verejných bicyklov
prevádzkovať v meste Žilina sa podarilo splniť. Poukázaním na viaceré odlišnosti a typy
systémov, ktoré majú v prevádzke mestá podobné mestu Žilina, preukázali, že takýto systém
nie je nemožné prevádzkovať. Výhodou tohto systému je to, že predstavuje dopravné riešenie
„všetko v jednom“ kedy používateľom je k dispozícii systém bicyklov, ktoré nemusia
vlastniť. Nevýhodou je to, že dané bicykle musí niekto prevádzkovať, resp. nájsť finančný
mechanizmus na pokrytie jeho nákladov.
Problémom môžu byť faktory, ktoré takýto systém môžu zásadne ovplyvniť. Medzi základné
patrí finančný mechanizmus, ktorý je zásadnou podmienkou, aby bol systém udržateľný počas
dlhodobého obdobia. Či sa zvolí mechanizmus, kde bude hlavným prevádzkovateľom mesto,
alebo to bude verejno súkromné partnerstvo záleží na konkrétnych požiadavkách, ktoré si
mesto bude želať pre daný systém nastaviť. Ako iste vieme v súčasnosti nemá mesto Žilina
z hľadiska investičných zámerov silnú pozíciu na rozvoj bez využitia externých finančných
prostriedkov. Bolo by preto neuvážené začať budovať systém, ktorý nie je najlacnejší a byť
neskôr prekvapení, ak by tento systém nebol v dostatočnej miere využívaný.
Z tohto dôvodu štúdia odporúča popri nájdení vhodného finančného mechanizmu aj neustále
zlepšovanie podmienok pre cyklistov a to rozširovaním siete cyklotrás, aby mohli aj
potenciálni používatelia, ktorí v súčasnosti bicykle nepoužívajú, v budúcnosti systém
používať.
Štúdia taktiež predkladá aj návrh akým smerom by sa mesto malo v súčasnosti zaoberať, ak
by chcelo v tejto oblasti začať.
Veríme, že predkladaná štúdia splnila svoj cieľ a pomôže mestu Žilina rozhodnúť sa akým
spôsobom by chcelo v budúcnosti začať s prevádzkou systému verejných bicyklov –
bikesharingu a tým pomáhať napĺňať svoje strategické ciele v oblasti dopravy a udržateľnej
mobility.
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