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ÚVOD
Renesancia cyklodopravy v našich podmienkach prináša okrem pozitív spojených s ekologickou a dostatočne flexibilnou
dopravou na krátke úseky aj nutnosť riešiť zvýšené investície do bezpečnej cykloinfraštruktúry, potrebu reorganizovať
dopravu v mestách a vo výraznej miere zohľadňovať faktor počasia.
Tvrdenia dlhoročných cyklonadšencov, že výmena motorových dopravných prostriedkov za nemotorové je len o prekonaní
vlastného pohodlia, sa nám na základe mnohých príkladov zo zahraničia, zdá ako opodstatnené. Pri skúmaní systémov
rozvoja cyklodopravy, v tejto oblasti vyspelých krajín, vidíme, že nie vždy je nevyhnutné vynakladať vysoké investície.
Mnohokrát nízko nákladové opatrenia a ochota kompetentných riešiť problémy majú oveľa väčší prínos a samotnými
cyklistami sú viac oceňované. V kombinácií s vhodnou informovanosťou širokej skupiny potenciálnych používateľov bicykla,
tak viaceré mestá vykazujú vysoký podiel cyklodopravy na celkovom počte prepravených osôb.
Kladieme si preto otázku: Ak vyspelé zahraničné mestá dokázali vyriešiť problémy spojené s vysokým stupňom nemotorovej
dopravy, čo musíme vykonať my, aby sme sa im priblížili?
Odpoveďou je naplnenie akčného plánu s víziou pre cyklodopravu, vypracovaný ako súčasť predkladanej štúdie, ktorý
vychádza zo stručného popisu aktuálneho stavu infraštruktúry a organizovania cyklodopravy v meste Žilina, dotazníkových
prieskumov, podrobnej SWOT analýzy a zohľadnenia schválených strategických dokumentov nášho mesta.
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VYMEDZENIE ÚZEMIA A PREDMETU ŠTÚDIE
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GEOGRAFICKÉ VYMEDZENIE
- kataster mesta Žilina so všetkými jeho mestskými časťami, t.j.








Bánová
Bôrik
Brodno
Budatín
Bytčica
Hájik
Hliny









Mojšová Lúčka
Považský Chlmec
Rosinky
Solinky
Staré mesto
Strážov
Trnové








Vlčince
Vranie
Zádubnie
Zástranie
Závodie
Žilinská Lehota

Riešené územie

VYMEDZENIE PREDMETU ŠTÚDIE
Predmetom predkladanej štúdie je analýza a návrh stratégie rozvoja cyklodopravy v meste Žilina s výhľadom do roku
2025, ktorý dopĺňa podrobný akčný plán. Obsahovo sa zameriavame na cyklodopravu, teda dopravu na bicykli, pričom
hlavným účelom je preprava za prácou, do školy, na nákupy, na úrady, za športom, kultúrou a pod. (účelová resp. funkčná
preprava) v rámci mesta Žilina, pričom zohľadňujeme zámery existujúcich strategických a plánovacích dokumentov mesta
Žilina.
Vzhľadom na rozdielnosť prepravných potrieb účastníkov cyklistickej verejnosti ako i trasovanie a hlavný účel cyklotrás
definujeme dva základné pojmy:
CYKLODOPRAVA - širší pojem, ktorý zahŕňa všetky prvky a účastníkov dopravy viažuce sa na aktívne využívanie bicykla
na pozemných komunikáciách. Pre účastníka - cyklistu je podstatný rýchly a bezpečný presun z bohu A do bodu B
s možnosťou využívania infraštruktúrnych doplnkov (stojany na bicykle, kryté stojiská, požičovne, servisy a pod.).
CYKLOTURISTIKA - užší pojem, ktorý je podmnožinou cyklodopravy, pričom jeho hlavným účelom je naplnenie
voľnočasových, rekreačných a spoznávacích potrieb jej účastníkov. Základné smerovanie trás je z oblasti koncentrovaného
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osídlenia do lokalít s významnými kultúrnohistorickými resp. prírodnými atraktivitami a zväčša nižšou hustotou premávky.
Pre účastníka - cykloturistu je podstatné naplnenie svojej potreby - zážitok z jazdy.
V predkladanom dokumente sa budeme venovať cyklodoprave, čiže funkčnému využívaniu bicykla na presun po sieti
cyklistických trás ako i ostatných mestských komunikáciách. Na úvod niekoľko slov k cyklodoprave a výhodám používania
bicykla ako východisko k ďalšiemu textu.
V mestskom prostredí by cyklodoprava mala byť vnímaná ako integrálna súčasť dopravy. Najmä v poslednom desaťročí
prestáva byť bicykel „výnimočnou záležitosťou“ a cyklodoprava menšinovým trendom, ale stáva sa plnohodnotnou formou
dopravy, vhodne doplňujúcou ďalšie druhy dopravy. Kľúčovým faktorom mestského prostredia je mobilita a jazda bicyklom
sa stala jednou z odpovedí na mnohé problémy moderného života mesta. Ponúka značnú flexibilitu pri pohybe v meste
a čiastočne rieši aj dopravnú obsluhu. Mestské cyklotrasy a ďalšie opatrenia pre cyklodopravu nás môžu mnohokrát
efektívnejšie doviesť do zamestnania, škôl, do historického centra mesta, na úrad, do mestských parkov, rekreačných oblastí,
na kúpalisko, ihrisko a pod. Cyklisti obvykle nemajú problém s hľadaním parkovacích miest, s dopravnými kolapsami a
zápchami. Cyklistika všeobecne umožňuje mobilitu bez ohľadu na vek a výšku príjmu, je cenovo výhodná, bezhlučná, má
malé plošné nároky, je priateľská k životnému prostrediu a zlepšuje zdravie a kvalitu života.
Neexistuje žiadna iná aktivita, ktorá by dokázala zlepšovať zdravotný stav a fyzickú kondíciu ľudí a súčasne by
prispievala k znižovaniu znečistenia a emisií CO2, ako i riešeniu kolón a zápch v doprave. Tiež štáty s vysokým podielom
cyklistickej dopravy vykazujú niekoľkonásobne nižšiu dopravnú nehodovosť, i závažnosť týchto nehôd, ako štáty, v ktorých
je podiel cyklodopravy minimálny.
Každodenná jazda na bicykli je jedným z najefektívnejších spôsobov podpory dobrého zdravia. Znižuje riziko vážnych
stavov, ako sú srdcové choroby, niektoré formy rakoviny, vysoký krvný tlak, obezita a najbežnejšia forma cukrovky. Zdravie
je preto ďalším z argumentov, prečo v mestách umožniť lepší pohyb cyklistov, druhým sú úspory. Investície do uľahčenia
jazdy bicyklom po meste sa vrátia 2x až 7x. Úspory sú spojené hlavne so zdravotnými nákladmi, ako je menej hospitalizácií
a obmedzenie využívania nemocenského.
Cyklistika je pre veľa ľudí aktívnou doplnkovou voľbou, ktorá sa môže ľahko zmeniť na každodennú a prirodzenú súčasť
života. Obyvatelia častým využívaním bicykla tiež posúvajú význam verejného priestoru od „čisto dopravného“ na priestor,
kde sa ľudia stretávajú, nielen míňajú. Úlohou kompetentných je zaistiť, aby jazda bicyklom bola bezpečná, ľahká, lákavá
a konkurencieschopná. Rovné šance, ústretové akceptovanie a dostatočná hustota siete všetkých dopravných systémov
vytvára mobilné, žijúce mesto s dobrými vyhliadkami do budúcnosti.
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ANALYTICKÁ ČASŤ

11

AKTUÁLNY STAV V DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRE
Súčasná situácia existujúcej cestnej dopravnej infraštruktúry mesta Žilina je stručne charakterizovaná nasledovnou tabuľkou.
Základný prehľad cestnej dopravnej infraštruktúry mesta Žilina (MK= miestne komunikácie, údaje sú v km)
mestská časť
Staré mesto
Hliny
Vlčince
Bôrik
Solinky
Hájik
Závodie
Bánová
Bytčica
Považský Chlmec
Budatín

MK
I.tr

MK
II.tr.

MK
III.tr.

MK
IV.tr. a ost.

Chodníky
pri MK
I.- III. tr.*

Parkoviská,
námestia
m2

Ostatné
chodníky

Ostatné
cesty **

6,49

3,6

9,61

3,49

31,54

0,85

34 747

2,87

0,46

15,38

0,98

21,41

0

17 233

10,69

0,91

12,05

3,86

13,59

0,08

58 175

0

0

8,12

1,87

5,37

0,76

3 989

0

3,73

5,405

0,13

6,49

0

34 548

0

3,19

4,11

2,38

4,16

0

19 762

0

0

9,53

0,81

4,89

0,34

640

0,65

0

1,4

18,59

2,33

9,34

0

3 539

0,91

0

0

9,81

0,035

2,95

0

1 065

0

0

9,67

0

1,56

0

0

2,25

0

0

6,28

0

0,94

0

1 951

0,53

Zádubnie

0

0

3,82

0

0

0

0

6,33

Zástranie
Vranie
Brodno
Trnové, Rosinky
Mojšova Lúčka
Strážov
Žilinská Lehota

0

0

4,45

1,55

0

0

0

0

0

2,43

0

0

0

0

0

0

5,16

0

0

0

0

0

0

12,77

0,13

0,98

0

525

0

0

3,65

0

1,68

0

1 260

0

2,33

3,66

0

2,43

0

0

0

0

2,6

0

0

0

0

1,7

20,05

15,62

147,095

17,565

107,33

2,03

177 434

23,64

Spolu

Poznámky:

* vrátane schodov

0,6

3,41
7,26

**štátne cesty II. a III. triedy, ktoré nie sú v správe mesta

Zdroj: Pasportizácia nepremenných parametrov miestnych komunikácií - záverečná správa, 2011, spracovanie riešiteľský tím
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Z prezentovaných ukazovateľov vyplýva, že mesto Žilina disponuje cestnou sieťou dlhou viac ako 200 km a chodníkmi
v kumulatívnej hodnote takmer 110 km. Pri celkovej rozlohe mesta 80,33 km to znamená, že hustota cestnej siete dosahujem
približne 2,5 km/km2. Pri chodníkoch je hustota na úrovni takmer 1,4 km/km2.
Z pohľadu riešenia dopravy a priestorového rozmiestnenia prvkov cestnej infraštruktúry je podstatnou skutočnosťou
plánovaná realizácia vnútorných a vonkajších obchvatov mesta, čím sa zabezpečí dostatočné odklonenie tranzitnej dopravy
a relatívne dostatočná priechodnosť mestom, vrátane jeho jednotlivých mestských častí pre bežných účastníkov cestnej
premávky.
Pri vymenúvaní pozitívnych prvkov nesmieme zabúdať na existenciu samostatne vedených a vo viacerých prípadoch od
vozovky a chodníkov pre peších oddelených cyklociest, čím sa mesto zaraďuje medzi ekologickú prepravu presadzujúce
mestá. Zároveň však musíme doplniť, že celková dĺžka cyklotrás vedených mestom nedosahuje dĺžku ani 8 km, čo sú len 4 %
z cestných komunikácií využívaných motorovými dopravnými prostriedkami. Pri komparácii dĺžky chodníkov a cyklotrás nám
vychádza úroveň 7,3 %, čo je taktiež reálnym potrebám nezodpovedajúca hodnota.
Hodnota hustoty cyklosiete v meste Žilina je dlhodobo pod úrovňou 100 m/km2, čo je nevyhovujúce a značná časť cyklistov
pri preprave využíva cestné komunikácie určené na premávku motorových vozidiel so všetkými nepriaznivými dôsledkami
(zvyšovanie rizika dopravných kolízií, prehlbovanie miery nepochopenia a intolerancie medzi vodičmi motorových
dopravných prostriedkov a cyklistami a pod.).
Posudzovanie cestnej dopravnej infraštruktúry a jej dopadu na environmentálne priaznivé formy prepravy osôb nie je
možné realizovať bez posúdenia možností hromadnej prepravy na sledovanom území. Z tohto dôvodu ponúkame stručný
prehľad existujúcich možností, ktoré v rámci mesta Žilina a jeho jednotlivých mestských častí zabezpečujú dva dopravné
podniky. Dominantné postavenie má Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., ktorý sa zameriava na poskytovanie služieb
v oblasti miestnej hromadnej dopravy a integrovanej dopravy na regionálnej trati Žilina - Rajec. Druhým prepravným
podnikom je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, ktorá sa zameriava na prímestskú a diaľkovú
dopravu. V rámci prímestskej prepravy zabezpečuje prevádzku 39 prímestských liniek, z ktorých každá má v rámci mesta
viacero zastávok a zvyšuje tak vnútornú prepravnú kapacitu hromadnými prostriedkami.
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. zabezpečuje dopravnú obslužnosť prostredníctvom 8 pravidelných trolejbusových liniek,
10 autobusových liniek, 1 nočným spojom a 2 autobusovými linkami určenými na prepravu zamestnancov spoločnosti KIA.
Frekvencia jednotlivých spojov zohľadňuje jednak potrebu prepravovaných osôb a jednak ekonomickú stránku prevádzky.
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V pracovných dňoch je počas špičky na vyťažených spojoch frekvencia na úrovni každých 5 min., cez víkendy dosahuje
frekvencia prepravy na málo využívaných spojoch aj dvojhodinové intervaly.

Sieť MHD v meste Žilina

Základná infraštruktúra MHD je tvorená:
 102 autobusovými zastávkami, pričom viaceré z nich predstavujú viac
ako jedno stojisko pre spoje MHD,
 39 automatmi na výdaj lístkov MHD,
 1 systémom elektronického lístka (prostredníctvom SMS).
V rámci prevádzky systému integrovanej dopravy je aktívne využívaných
12 železničných staníc/zastávok, z ktorých 4 sú lokalizované v meste Žilina
resp. jeho mestských častiach (Hlavná železničná stanica, Žilina-Záriečie,
Žilina-Solinky a Žilina-Bytčica).
Systém hromadnej dopravy tak môžeme vo vzťahu celkovej prepravnej
kapacite a záujmu o ňu označiť za postačujúci. Každopádne smerom
do budúcnosti je potrebné revidovať frekvenciu jednotlivých spojov
a zavádzať ekologicky šetrnejšie dopravné prostriedky. Taktiež bude
nevyhnutné prijať opatrenia na útlm individuálnej dopravy, ktorá dnes
zahlcuje cestnú sieť a predlžuje prejazdnosť mestom v čase dopravnej špičky
na desiatky minúta prijať opatrenia v prospech hromadnej dopravy.
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PODROBNÝ POPIS EXISTUJÚCEJ CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
V zmysle základného členenia cykloinfraštruktúry na ich jednotlivé prvky a ich zastúpenie na území mesta Žilina sme
identifikovali tieto základné skupiny:







cyklotrasy,
stojany na bicykle,
kryté stojiská bicyklov,
miesta na odpočinok,
cykloservisy,
požičovne bicyklov.

CYKLOTRASA je trasa pre cyklistov označená orientačným dopravným alebo turistickým značením. Cyklotrasa by mala
účelne spájať miesta, medzi ktorými je možné predpokladať výskyt cyklistickej dopravy, a to komunikáciami, ktoré sú
vhodné pre jazdu na cestnom bicykli. V našom prípade ich vnímame ako trasy situované v mestskom prostredí určené
pre cyklistov. Majú predpisovo stanovené šírkové usporiadania, sklony a pod. Rozlišujeme jednosmerný pohyb cyklistov,
obojsmerný pohyb cyklistov, spoločný pohyb cyklistov a chodcov. Takéto cyklotrasy sa budujú zväčša ako samostatné
komunikácie alebo komunikácie oddelené nejakým spôsobom od dopravy. Označené sú dopravnými značkami v zmysle
platného cestného zákona. Obyčajne ich budovanie vyžaduje rozsiahlejšie stavebné úpravy( v závislosti od priestorových
možností) a s tým súvisiace finančné náklady. Výsledkom sú kvalitné a bezpečné komunikácie (ak na nich užívatelia dodržujú
pravidlá prevádzky), s kvalitným povrchom. Takéto riešenia podľa šírky trasy a dĺžky úseku vyžadujú investície rádovo
okolo 100 000 EUR/1 km cyklotrasy. K najznámejším kategóriám tejto skupiny patria cyklistické chodníky, chodníčky, rôzne
samostatné alebo oddelené cyklopruhy. V ďalšom texte používame termíny cyklotrasa, cyklocesta, cyklochodník
ako synonymá. V prípade mesta Žiliny evidujeme sedem doteraz značených častí cyklotrás, ktoré dopĺňa pešia zóna
na Hlinkovom námestí s povolením jazdy na bicykli.
STOJANY NA BICYKLE predstavujú statické prvky cyklodopravy, ktorých hlavným účelom je bezpečné odloženie bicykla
jeho vlastníkom na dobu, počas ktorej nie je využívaný na aktívnu jazdu. Pod bezpečným odložením rozumieme jednak
bezpečnosť:


z pohľadu majetkovej trestnej činnosti, takže musí spĺňať ochrannú funkcia – chrániť bicykel pred krádežou,
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z pohľadu ochrany pred poškodenia iného majetku, osoby resp. samotného bicykla – ochrana pred pádom,
poškodením inej veci, zranením cudzej osoby a pod.

V rámci mesta Žilina evidujeme viaceré typy cyklostojanov, z ktorých nie všetky spĺňajú požadované funkcie. Jednotlivé typy
stojanov vyplývajú z ich historického osádzania a rozdielnych často krát estetických a nie funkčných požiadaviek.
KRYTÉ STOJISKÁ BICYKLOV predstavujú statické prvky, ktorých účelom je chrániť bicykle pred poveternostnými vplyvmi.
Často krát sa vyskytuje kumulácia s bezpečnostnou funkciou kde je bicykel chránený pred neoprávnenou manipuláciou, sa
vyskytujú na troch miestach (súkromné stojisko Metsa Tisue, mestská plaváreň - toho času nepožívané stojisko, TIK Žilina
v centre mesta - toho času uzamknuté a pre verejnosť nepoužiteľné).
MIESTA NA ODPOČINOK doplnkové prvky cyklodopravy slúžiace na oddych pri fyzicky namáhavejšom resp. časovo
dlhšom bicyklovaní. V prípade mestskej cyklistickej dopravy ich vnímame ako postrádateľný doplnok. Osobitne to platí
v prípade mesta Žiliny, kde je pomerne veľa cyklotrás vedených pozdĺž oddychových lavičiek resp. popri autobusových
zastávkach s lavičkami.
CYKLOSERVISY predstavujú špecializované miesta, kde je možné využiť služby odbornej kontroly a úpravy bicykla resp.
odstránenie vzniknutej poruchy. Rovnako tak je možné odkonzultovať optimálne nastavenie bicykla pre konkrétneho
používateľa. Špecifickými miestami sú tzv. samoobslužné servisy resp. opravovne, kde majú návštevníci možnosť sami si
upravovať resp. naučiť sa upravovať a opravovať bicykel pod dohľadom skúseného pracovníka. Príkladom je prevádzka
cyklodielne Recykel v Žiline na ul. Hollého 13. Na základe vykonaného prieskumu sa momentálne (august 2012) nachádza
na území mesta 8 servisných miest, ktoré môžu cyklisti využiť.
POŽIČOVNE BICYKLOV vnímame ako prevádzky s poskytovaním služieb prenájmu bicykla na krátkodobé či dlhodobé
používanie. V prípade mestských cyklopožičovní rozlišujeme požičovne bicykla s identickým miestom výdaja i vrátenia
bicykla a požičovne so širšou sieťou prevádzok, kde je možné vrátiť bicykel na inom ako vypožičanom mieste. Takéto
požičovne majú opodstatnenie vo väčších mestách, resp. v mestách so silno rozvinutou cyklodopravou. V prípade mesta Žilina
je v súčasnosti v prevádzke len požičovňa Recykel, ktorá sa zameriava na dlhodobejší prenájom bicyklov resp. na službu
zverenia darovaného bicykla do správnych rúk. Klasické požičovne prakticky absentujú, hoci v minulosti jednu prevádzkoval
mestský TIK.
Kompletnosť uzatvára sieť špecializovaných cyklopredajní, ktorých sme k augustu 2012 napočítali v rámci mesta Žilina 14.
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Zobrazenie existujúcich cyklotrás v rámci mesta Žilina

Zdroj: www.arcgeo.sk, OZ Mulica, MsÚ Žilina, spracovanie: riešiteľský tím

17

KRÁTKY POPIS JEDNOTLIVÝCH TRÁS
V doterajších spracovaných materiáloch venujúcich sa cyklodoprave, ako i v platnom Územnom pláne mesta Žilina boli
na základe analýz, diskusií a konfrontácií s jestvujúcou dopravnou situáciou a očakávaným rozvojom mestského územia
cyklistické trasy a komunikácie rozdelené do hierarchizovanej siete nasledovne:
1) hlavné cyklistické trasy - H1, H2, H3, H4 a H23,
2) vedľajšie cyklistické trasy - V1 až V10,
3) trasy rekreačné, cykloturistické.
Z ucelenej siete navrhnutých cyklotrás, ktorých charakteristiku i popis vedenia uvádzame v strategickej časti je v súčasnosti
na území mesta vybudovaných a vyznačených len zlomok, ktoré tvoria neucelenú a neprepojenú sieť.
Prehľad aktuálne zdokumentovaných vybudovaných a značených cyklochodníkov a cyklotrás poskytuje nasledovná tabuľka
s nadväzným doplnkovým popisom a mapovým zobrazením.
Prehľad existujúcich značených častí cyklotrás v meste Žilina
Začiatok / koniec
P.č.
Názov resp. označenie
plánovanej trasy
1.
H2
Solinky /centrum mesta
2.
H3
Vlčince /centrum mesta
3.
H4
Žilina / Budatín
4.
H23
Vlčince /centrum mesta
5.
V6
Solinky /areál UNIZA
6.
V10
Vlčince /centrum mesta
7.
Cyklocesta Námestie J. Bosca
Bánová
Spolu

Obdobie realizácie

Dĺžka

2011
2007-2010
N/A
2001
2004
2003
2010

1,2 km
2,5 km
0,7 km
1,2 km
0,9 km
1,2 km
210 m
7,91 km

Zdroj: podklady OZ Mulica a MsÚ Žilina; spracovanie: riešiteľský tím
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trasa H2
Špecifický cyklochodník vyznačený na ulici A. Bernoláka, je vedený v rámci chodníka pre peších s vodorovným
vyznačením trasy pre cyklistov. Cyklotrasa je vedená ako jednosmerná po oboch chodníkoch v protismere, čím
je zabezpečené obojsmerné prepojenie centra mesta časťou Hliny a následne po mestských komunikáciách
so sídliskom Solinky.

trasa H3
Najdlhšia cyklotrasa v rámci mesta Žilina, ktorá spája sídlisko Vlčince v pozdĺžnom profile s centrom mesta.
Vedenie cyklotrasy je realizované ako obojsmerný cyklistický pás, s výnimkou úseku na Hlbokej ceste –
Nemocničná až po ulicu J. Kráľa, kde nie je značená. Na vybraných úsekoch je súčasťou chodníka
pre chodcov.
Čo sa týka frekvencie a vyťaženia patrí k najdôležitejším cyklotrasám v meste. Dôkazom toho je aj 24
hodinové sčítanie prepravnej kapacity v júni 2012. Počas sčítania bolo zdokladovaných 564 cyklistov, z toho
316 v smere Vlčince – centrum a 248 v smere centrum – Vlčince.

trasa H4
Prepojovací úsek medzi mestskými časťami ležiacimi na pravom brehu Váhu a centrálnou časťou na ľavom
brehu. Vybudovaný je úsek od areálu bývalej Sloveny na Kysuckej ceste cez podchod, most do Budatína, kde
končí na konci mosta. Celková dĺžka cyklotrasy 0,7 km bola vybudovaná hlavne za účelom zvýšenie
bezpečnosti cyklodopravy na strategickom premostení Váhu.
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trasa H23
Cyklotrasa spájajúca sídlisko Vlčince, konkrétne internátnu časť ŽU s blízkymi obchodnými strediskami
a centrom mesta po ul. Vysokoškolákov. Cyklotrasa je vedená ako samostatný, od vozovky a chodníka
oddelený cyklochodník. Od úrovne mestskej plavárne je vedený ako spoločný chodník pre peších a cyklistov.

trasa V6
Samostatná obojsmerná cyklocesta spájajúca sídlisko Solinky s areálom Žilinskej univerzity a mestským
lesoparkom Chrasť má prívlastok najstrmšej cyklocesty v Žiline. Intenzita jej využívania je priamo závislá na
dvoch základných faktoroch: semestrálnej výučby na univerzite (pedagogickí a nepedagogickí pracovníci,
študenti) a počasia (rodičia s deťmi, športovci a návštevníci lesoparku).

trasa V10
Cyklotrasa spájajúca severnú časť sídliska Vlčince s centrom mesta rovnobežne s ulicou Košická, čiže súbežne
s hlavným cestným ťahom v smere od Martina, je vedená čiastočne po samostatne vybudovanej, od vozovky
a chodníka oddelenej cyklocesty a čiastočne buď vozovkou alebo chodníkom pre peších. Nakoľko umožňuje
spojenie sídliska s obchodnými centrami na Košickej, resp. napojenie sa na komunikáciu vedúcu k Vodnému
dielu Žilina predstavuje jednu z najvyťaženejších trás.
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trasa Cyklocesta Námestie J. Bosca
Relatívne izolovaná cyklocesta ktorá bola vybudovaná v rámci rekonštrukcie námestia v mestskej časti Bánová
v roku 2010 dosahuje len 210 m no svojou prítomnosťou zvyšuje bezpečnosť nemotorovej dopravy v tejto
časti. Ďalšiemu predĺženiu trasy resp. jej napojeniu na existujúcu sieť bránia nevyriešené vlastnícke pomery
okolitých komunikácií.

PREHĽAD DOPOSIAĽ REALIZOVANÝCH AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA PODPORU CYKLODOPRAVY
Prehľad vybudovaných, značených cyklotrás v časovom slede poskytuje nasledovná tabuľka:
Rok
2001
2003
2004
2007 - 2010
N/A
2010
2011
2011

Aktivita

Dĺžka trasy v m

Vybudovanie cyklotrasy H23 po ul. Vysokoškolákov
Vybudovanie cyklotrasy V10 od Sv. Cyrila a Metoda po Košickej
Vybudovanie cyklotrasy V6 Solinky areál ŽU
Vyznačenie cyklotrasy H3 z Vlčiniec do centra
Vybudovanie cyklotrasy H4 od Sloveny do Budatína
Samostatná cyklotrasa v Bánovej
Vyznačenie cyklotrasy H2 na ul. A. Bernoláka
Sprístupnenie nám A. Hlinku pre cyklistov

1 200
1 200
900
2 500
700
210
2 x 600

SPOLU

7 910
Zdroj: spracovanie riešiteľského tímu
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Okrem budovania cyklotrás k rozvoju cyklodopravy významne prispievajú i rôzne aktivity zamerané na podporu
a propagáciu cyklodopravy. Prehľad takýchto aktivít uskutočnených v meste Žilina z iniciatívy rôznych subjektov v čase
prezentuje nasledujúca tabuľka a podrobnejší textový popis:
Rok

Aktivita, opatrenie, dokument ...

2007

Spracovanie prvej „Štúdie cyklistických komunikácii v Žiline“ ako podkladu pre ÚPN mesta; zodp.
projektant: Ing. Stanislav Tabaček
Vznik združenia Mulica
1. ročník Cyklojazdy mestom a úspešná kampaň s viacerými aktivitami v meste počas Európskeho
týždňa mobility (napr. diskusia Cyklistický život Žilina, výstava fotografií „Pocit chodca“, diskusia na
MsÚ o aktuálnom stave mobility a verejnej dopravy v Žiline a ďalšie)

2008

Zriadenie požičovne bicyklov v rámci TIK mesta Žilina (ukončenie služby koncom r. 2011)

2010

1. ročník súťaže „Zelená Žilina“- propagácia využívania ekologických druhov dopravy
(MHD, bicykel, pešo)

2011

Zapojenie sa mesta Žilina do projektu Central Meet Bike
1.Stretnutie Žilinského cyklistického fóra - diskusia občanov s predstaviteľmi mesta
Dotazníkový prieskum medzi žiakmi ZŠ o spôsobe dochádzky do školy a využívaní bicykla ako
dopravného prostriedku
1. ročník súťaže o najštýlovejšieho cyklistu „Cykloelegancia“
Otvorenie cyklodielne a požičovne starých bicyklov Recykel na Hollého ul.

2012
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Schválenie Územného plánu mesta Žilina
Spracovanie Strategického plánu rozvoja mesta Žilina do roku 2025
Spracovanie Analýzy súčasného stavu cyklistickej dopravy spolu s Profilovým sčítaním cyklistov a
Prieskumom dopravných návykov - dopravno-sociologický prieskum domácností
Nákup a osadenie automatických elektronických cyklosčítačov, ktoré budú osadené pred Mestskou
plavárňou a na Hlbokej ceste
Nákup univerzálnych cyklostojanov a identifikácia miest na ich osadenie
Priebežné spracovávanie Územného generelu dopravy mesta Žilina
Projektová dokumentácia na prepojenie trasy H3 na Vlčincoch s Vodným dielom Žilina a časti trasy V6
z areálu ŽU popri VUD na Vlčince a aj prepojenie s trasami H23 a H3

PROJEKT CENTRAL MEETBIKE
Udržateľná doprava v mestách Strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy
a medzinárodnej spolupráce.
Viaceré aktivity uskutočnené v oblasti podpory cyklistickej dopravy v Žiline v posledných rokoch súviseli so zapojením sa
mesta ako jedného z partnerov do projektu Central MeetBike. Projekt je realizovaný prostredníctvom programu Central
Europe, ktorý je spolufinancovaný ERDF a je spoločným dielom česko-nemecko-poľsko-slovenského partnerstva. Skúsenosti
z nemeckých miest v oblasti integrovaného plánovania a propagácie cyklistickej dopravy majú byť aplikované
v partnerských štátoch a ich vybraných pilotných mestách.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a zlepšiť štandardy pre integrované plánovanie a propagáciu cyklistickej dopravy
v krajinách Strednej Európy s cieľom zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na prepravnej práci.
Mesto Žilina, ako jeden z partnerov projektu, okrem účasti na pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách,
študijných cestách, za účelom výmeny skúseností v rámci aktivít projektu:



vypracuje Prieskum cyklodopravy v Žiline, Akčný plán cyklistickej dopravy (Zelený akčný plán mesta Žilina) a
Generel cyklistickej dopravy,
zrealizuje drobné investície na podporu rozvoja cyklistickej dopravy ako: nákup dvoch elektronických cyklosčítačov,
ktoré by mali byť osadené pred Mestskou plavárňou a na Hlbokej ceste, tiež nákup reflexných náramkov a 250
univerzálnych cyklostojanov, ktoré doplnia a nahradia existujúce cyklostojany v meste.

Doteraz realizované aktivity v rámci projektu:








Prvé stretnutie Žilinského cyklistického fóra - diskusia občanov s predstaviteľmi mesta 20. 9. 2011.
Dotazníkový prieskum medzi žiakmi ZŠ o spôsobe dochádzky do školy a využívaní bicykla ako dopravného
prostriedku.
Spracovanie „Analýzy súčasného stavu cyklistickej dopravy“.
Profilové sčítanie cyklistov.
Prieskum dopravných návykov - dopravno-sociologický prieskum domácností.
Nákup elektronických cyklosčítačov.
Nákup univerzálnych cyklostojanov a identifikácia miest na ich osadenie.
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DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM NA ZŠ O SPÔSOBE DOCHÁDZKY DO ŠKOLY A VYUŽÍVANÍ BICYKLA AKO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
Prieskum sa uskutočnil v júni 2011 na žilinských základných školách a na Gymnáziu Hlinská s cieľom zistiť akým spôsobom
dochádzajú žiaci a študenti do školy a či by mali záujem o inštaláciu stojanov na bicykle pri svojej škole. Zrealizoval ho
Výskumný ústav dopravný v spolupráci s OZ Mulica a mestom Žilina. V dotazníku bolo zahrnuté akým spôsobom chodia deti
do školy, či sú vo veľkej miere vozené rodičmi autami, alebo využívajú viac MHD, či chôdzu. V neposlednom rade bolo
zámerom sa dozvedieť, či deti aktívne používajú bicykel, ak nie tak prečo, čo im v tom bráni a či by mali záujem
o dochádzanie do školy na bicykli, ak by boli vytvorené lepšie podmienky, či už vo forme bezpečných cyklostojanov, alebo
cyklochodníkov. Dotazníky vyplnilo 450 žiakov 6. ročníka vo veku 12-14 rokov z 13 základných škôl a 228 študentov
rôznych ročníkov gymnázia vo veku 15-19 rokov. Podrobné výsledky sú popísané vo Vyhodnotení dotazníkového prieskumu
„Ako chodíš do školy?“.
Spolu s dotazníkovým prieskumom sa uskutočnilo i stretnutie s riaditeľmi základných škôl, ktoré má v svojej pôsobnosti mesto
Žilina s cieľom zistiť záujem o umiestnenie cyklostojanov pri školách.

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU CYKLISTICKEJ DOPRAVY
Analýzu spracovala Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
univerzity. Zameriava sa jednak na popísanie súčasného stavu cyklistických komunikácii v meste, ako aj na determinovanie
najdôležitejších problémov i možných spôsobov riešenia v rámci realizácie nízkonákladových opatrení, ktoré nemajú až takú
závislosť na veľkom objeme potrebných finančných prostriedkov z mestského rozpočtu. Ako prezentuje samotná analýza,
úroveň cyklistických komunikácii predstavuje skutočne iba zlomok v porovnaní s celkovou dopravnou infraštruktúrou, pričom
počet cyklistov nie je zanedbateľný.
V samostatnej časti sú zosumarizované výsledky profilového sčítania cyklistov na piatich vybraných komunikáciách v meste
Žilina počas jedného dňa v júni 2012. Najväčšiu intenzitu dosahuje cyklistická preprava medzi sídliskom Vlčince a centrom
mesta a predstavuje viac ako 4 % z celkového počtu obyvateľstva (736 cyklistov v smere do mesta a 689 cyklistov za deň
v smere na Vlčince). Vysoký je i podiel cyklistov v smere, kde nie sú vybudované prepojenia, a to medzi centrom mesta
a mestskými časťami Bánová, Závodie a Hájik. Predstavuje približne 3 %, pričom prekvapením sú najsilnejšie prepravné
vzťahy na úseku Kamenná ulica, ktorá je dôležitou oblasťou s pracovnými príležitosťami ako aj úsekom, ktorý je využívaný
na rekreačné cykloturistické účely.
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Výsledky prezentujú fakt, že aj na pozemných komunikáciách, na ktorých nie sú vybudované podmienky pre cyklistov,
obyvatelia bicykel využívajú, čo len potvrdzuje, že cyklistická doprava je plnohodnotnou dopravou v mestskom prostredí.
V prípade vytvorenie lepších podmienok pre cyklistov, možno očakávať aj ich nárast, čo by malo pozitívny dopad
na dopravný systém mesta.
Poslednou oblasťou, ktorá bola skúmaná je Prieskum dopravných návykov - dopravno-sociologický prieskum na vzorke
1 400 domácností, ktorý sa uskutočnil tiež v júni 2012. Prieskum poukázal na vysoký podiel pešej dopravy (31 %)
v mestskom prostredí. Čo je však alarmujúce je vysoký podiel individuálnej automobilovej dopravy (36 %), čo súvisí
s nárastom individuálneho motorizmu. Oproti tomu verejná osobná doprava dosahuje približne o 14 % menší podiel
(22 %), pričom práve táto doprava by mala byť v mestskom prostredí nosná. Zaujímavý je podiel cyklistickej dopravy
(6 %), ktorá môže predstavovať zaujímavú alternatívu voči individuálnej doprave práve v mestskom prostredí.

AKTIVITY MULICE - OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PODPORUJÚCEHO CYKLODOPRAVU V MESTE
Mulica je dobrovoľné nezávislé občianske združenie jednotlivcov a organizácií, ktorých spája vnímanie mesta nie ako
parkoviska, ale ako miesta na sociálny život, stretávanie a vyjadrovanie sa. Združenie vzniklo ako spontánna reakcia pri
príležitosti organizovania Európskeho týždňa mobility v roku 2007, pričom fungovalo na neformálnom základe. V roku
2008 bolo vytvorené občianske združenie Mulica. Snaží sa o revitalizáciu verejných priestranstiev a návrat ulice ľuďom.
Mulica (Moja ULICA) podporuje a prepája ľudí s aktívnym postojom k mestu. Vstupuje do diskusie s inštitúciami a občanmi
a snaží sa rozvíjať pocit zodpovednosti za svoje konanie a uvedomenie si dopadov jednania - ako je globálna
zodpovednosť a trvalo udržateľný život. Spolupracuje s neziskovým sektorom, inštitúciami, zodpovednými, komerčným
sektorom - snaží sa získavať a zverejňovať informácie o rozvoji trvalo udržateľnej mobility.
V rámci svojich aktivít Mulica organizuje pravidelné cyklojazdy mestom, súťaže a prevádzkuje cyklodielňu Recykel.

Cyklojazdy mestom
História žilinských cyklojázd začala v roku 2007, kedy ju po prvýkrát zorganizovala Mulica. Cyklojazdy sú stretnutia
cyklistov na podporu používania bicykla na dopravu v meste. Cieľom cyklojázd je upozorniť na to, že aj cyklisti patria
medzi účastníkov dopravy a takto chcú demonštrovať ich právo na mestské cesty. Žilinské cyklojazdy sa konajú každého 22.
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dňa v mesiaci od apríla do septembra. Štart je na Námestí Andreja Hlinku. Pritom v apríli (na Deň Zeme) a v septembri (na
Deň bez áut) sa konajú Veľké cyklojazdy, ktorých sa zúčastňuje priemerne 200 účastníkov. Cyklojazdy sú:




Oslavou slobodného pohybu po meste, festivalom, stretnutím, príležitosťou zažiť ulice mesta na chvíľu inak.
Podnetom k širšej diskusii o cyklistike ako o modernom, efektívnom a ohľaduplnom spôsobe dopravy po meste.
Jasnou podporou a silným argumentom pre tých, ktorí za mestskú cyklistiku lobujú na magistráte a iných úradoch.

Súťaž Cykloelegancia
V roku 2012 Mulica po druhýkrát v Žiline zorganizovalo súťaž o najštýlovejšieho cyklistu Žiliny Cykloelegancia 2012. Súťaž
patrí medzi aktivity, ktorými sa Mulica snaží podporiť záujem o využívanie bicykla ako dopravného prostriedku pre
každodenné cesty do školy, do práce alebo po meste. Súťaž tiež slúžila aj na zmapovanie cyklo-módy v Žiline a na
vzájomnú inšpiráciu pre cyklistickú verejnosť. Počas jedného mesiaca mohli návštevníci webu www.mulica.sk rozhodovať o
víťazovi súťaže. Súťaž bola uzavretá v máji 2012 a víťazi vyhlásení pred štartom letnej cyklojazdy 22. júna 2012.

Súťaž Zelená Žilina
V roku 2012 prebieha tretí ročník súťaže, ktorej hlavným cieľom je propagácia používania ekologických druhov dopravy.
Je určená pre tých, ktorí chodia do práce peši, MHD alebo na bicykli. Súťaž má dve kategórie: jednotlivci a tímy
zamestnancov (pozostávajúce z minimálne dvoch členov). Súťaž prebieha od 1. mája do 30. septembra, pričom súťažiť je
možné aj kratšie, ale vždy to musí byť minimálne jeden mesiac. V priebehu súťaže je potrebné si každý pracovný deň
zaznamenávať, aký druh dopravy bol použitý na cestu do a z práce. Za každú cestu “do” alebo “z” sa získava jeden bod.
Všetci zúčastnení sú nakoniec zaradení do zlosovania o zaujímavé ceny.
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Cyklodielňa RECYKEL
Táto nekomerčná a nezisková aktivita sa snaží zlepšiť služby pre cyklistov v Žiline. Cyklodielňa vznikla v snahe prepojiť
cyklistov a poskytnúť im priestor na hru, kde sa môžu podeliť o svoje skúsenosti a stretnúť sebe podobných. Zároveň chce
propagovať bicykel ako lacný, zdravý a prirodzený spôsob dopravy v meste.
V cyklodielni Recykel na ul. Hollého 13 v Žiline (pri mestskej polícii) funguje:






samoopravovňa,
dielňa,
požičiavanie a predaj bicyklov,
zber starých bicyklov (náhradných dielov, náradia) a ich recyklovanie ako „druhej šance“,
infocentrum a knižnica.

GENEREL DOPRAVY MESTA ŽILINA – PRIEBEŽNÁ SPRÁVA

Generel dopravy je priebežne spracovávaný Žilinskou univerzitou na objednávku mesta Žilina. K augustu 2012 bola
spracovaná priebežná správa. V časti 1.3. Zdôvodnenie potreby spracovania Generelu dopravy mesta Žilina Priebežnej
správy sa uvádza: „veľmi závažným prvkom mestskej dopravnej infraštruktúry sú pešie a cyklistické komunikácie. V sieti
mestských komunikácií sú umiestňované len sporadicky, bez uceleného prepojenia jednotlivých oblastí a ich riešenie je často
z pohľadu užívateľov nevhodné a nebezpečné“.
Generálny dopravný plán (ÚG) by mal s dostatočnou presnosťou riešiť všetky druhy dopráv, je však nevyhnutné podložiť
jeho tvorbu prieskumami a rozbormi, ktoré doplnia existujúce podklady.
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VYMEDZENIE CYKLODOPRAVY V STRATEGICKÝCH MATERIÁLOCH
NÁRODNÁ ÚROVEŇ
Rozvojové dokumenty v oblasti cyklodopravy na miestnej úrovni by mali nadväzovať na regionálne stratégie alebo
koncepcie a samozrejme na celoštátne stratégie a zásady rozvoja cyklodopravy. Všetky rozvojové dokumenty Slovenskej
republiky v oblasti dopravy prakticky úplne zanedbávajú nemotoristickú dopravu, podpora environmentálne priaznivejších
druhov dopravy ostáva len v rovine formálnej deklaratívnosti. Cyklistická doprava sa nezohľadňuje ako rovnocenný druh
dopravy vo vzťahu k ostatným druhom dopravy, v niektorých prípadoch v uplatnení dobrých riešení bráni nedoriešená
alebo nevhodná legislatíva. Napriek tejto skutočnosti, vďaka vhodným geomorfologickým, podnebným a kultúrnym
podmienkam a najmä existujúcej sieti ciest na Slovensku existuje zásluhou občianskych združení v súčasnosti vyznačená
a zlegalizovaná skoro 9 630 km dlhá cyklistická sieť.
Pokiaľ ide o podporu cyklodopravy na národnej úrovni, Slovensko zaostáva nielen voči vyspelým cyklistickým štátom, ale aj
voči svojmu najbližšiemu susedovi Českej republike, kde bola už v roku 2004 prijatá vládou ČR Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy ČR (ďalej len „Cyklostratégia“). V roku 2011 bola uskutočnené rozsiahla analýza plnenia cieľov a
opatrení Cyklostratégie z rokov 2004 - 2011 a súčasne boli zahájené práce na jej aktualizácii, pričom bola následne
v roku 2012 schválená nová Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020.
Na Slovensku strategický dokument k rozvoju cyklistickej dopravy na národnej úrovni stále absentuje. Ucelená Koncepcia
rozvoja cyklistickej dopravy v SR bola vypracovaná v roku 2004, dodnes však nie je prijatá na žiadnej úrovni. Potešujúce
je, že v tomto roku sa začali práce na príprave Národnej cyklostratégie na roky 2013 - 2020, ktorú pripravuje Výskumný
ústav dopravný v Žiline v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR a Slovenským cykloklubom. Snahou je, aby bol dokument
schválený vládou SR. Na základe spracovaných analytických dokumentov a pripomienkového konania sa momentálne
spracúva návrh vízií, cieľov, prioritných oblastí a opatrení.
Základným smerovaním, víziou pripravovanej cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu
dopravy a jej previazanosť s ostatným druhmi dopravy, ako aj zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov
cestnej premávky. Súčasťou vízie je aj výrazné posilňovanie cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu.
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Z pracovných cieľov cyklostratégie vyberáme napr.:





Zaistiť 7 % podiel cyklistickej dopravy na prepravnej práci v mestách do roku 2020 v priemere za celú SR.
Dosiahnuť rovnoprávnosť cyklistickej dopravy v národnej dopravnej politike a následne v regionálnych a lokálnych
politikách, spojenú s vytváraním vhodného legislatívneho rámca pre používanie bicykla k dopravnému
a rekreačnému účelu a zabezpečením finančnej podpory na výstavbu kvalitnej a bezpečnej cyklistickej
infraštruktúry.
Podporovať metodické vzdelávanie kompetentných úradníkov a odborníkov v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy.

Prioritné opatrenia navrhované v Národnej cyklostratégii sú rozdelené do 4 základných oblastí:
1. Legislatívny rámec budovania cyklistickej infraštruktúry, legislatívna podpora integrovania cyklodopravy
a legislatíva v oblasti bezpečnosti.
2. Infraštruktúra – pevná a doplnková.
3. Financovanie.
4. Osveta, vzdelávanie a výskum.
Z nich vyberáme tie s najväčším vplyvom na rozvoj cyklistickej dopravy na miestnej úrovni a tie, ktoré môžu byť aplikované
a zavádzané priamo miestnymi samosprávami.
1. Optimalizácia legislatívneho prostredia, politík, stratégií a štandardov:
 Zabezpečiť tvorbu plánovacích a strategických dokumentov integrujúcich cyklistickú dopravu a zabezpečujúcich
trvalo-udržateľnú mestskú mobilitu (napr. Plány trvalo-udržateľnej mestskej mobility; územnoplánovacia
a dopravnoinžinierska dokumentácia so záväznými časťami pre cyklodopravu).
 Zvážiť možnosť pre mestá/obce podmieniť akúkoľvek novú investíciu a rekonštrukciu existujúcej vybudovaním
infraštruktúry pre cyklistov; pri plánovaní ciest automaticky uvažovať s cyklistickou infraštruktúrou; do EIA
posudzovania developerských projektoch dať podmienku posúdenia projektu z hľadiska riešenia nemotorovej
či verejnej dopravy a pod.).
 Zakotviť povinnosť (investorom, prevádzkovateľom verejnej dopravy, správcom infraštruktúry) vytvárať podmienky
pre výstavbu stojísk na bicykle, bezbariérový prístup a napojenie na existujúcu/plánovanú sieť cyklotrás, pri
výstavbe nových alebo rekonštrukcii existujúcich prestupných terminálov, železničných a autobusových staníc,
zastávok, verejných priestranstiev, obchodných domov a pod.
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2. Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
 Vytvárať cyklistické komunikácie v obciach a mestách, budovanie infraštruktúry pre cykloturistiku a jej údržba.
 Podporovať vedenie cyklistickej infraštruktúry pozdĺž vodných tokov a na vodných hrádzach a dielach, využiť
prístupové cesty postavené počas výstavby diaľnic, rýchlostných ciest, či železničných tratí na cyklistické trasy
(využitie účelových komunikácií pre cyklotrasy).
 Prioritne budovať cyklistické chodníky v miestach dochádzania do priemyselných zón, obchodných centier,
prepojenie sídlisk so železničnými a autobusovými stanicami.
 Aplikovať prvky upokojenia dopravy a segregáciu motorizovanej a nemotorizovanej dopravy s dôrazom na cestné
prieťahy obcí a miest s vysokým podielom zraniteľných účastníkov premávky.
 Zaviesť vo väčšej miere obytné, školské zóny a pešie zóny ako aj zóny 30 km/h a informatívne merače rýchlosti
v týchto úsekoch.
 V rámci doplnkovej infraštruktúry zriaďovať systém verejných mestských bicyklov, v prestupných uzloch zriaďovať
kvalitné a bezpečné parkovacie priestory pre bicykle, budovať parkoviská a strážené úschovne na železničných
a autobusových staniciach, zaviesť stojany a parkovacie boxy na zastávkach MHD.
 Vytvoriť Bike-pointy, cyklostojany s mapami so základnými informáciami o meste a regióne.
 Zavádzať dopravnú telematiku do cyklodopravy - sčítacie zariadenia na báze IT v mestách a frekventovaných
cyklocestách.
3. Zabezpečenie financií pre rozvoj cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry
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Vytvoriť národný finančný mechanizmus na realizáciu cyklistickej infraštruktúry (vyčlenenie patričného percenta
z rozpočtov jednotlivých ministerstiev, samosprávnych krajov a miest na budovanie cyklistickej infraštruktúry).
Nastaviť nasledujúce programovacie obdobie EU fondov na čerpanie financií pre rozvoj cyklistickej
a cykloturistickej infraštruktúry.
Kombinovať zdroje zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu, rozpočtov VUC a obcí.
Zakotviť do zmlúv pre developerov pri stavbách verejnoprospešného charakteru povinnosť spolufinancovania
bezbariérových prístupových ciest pre bicykle, stojanov.

4. Osveta, výskum a vzdelávanie












Vyhlásenie Deklarácie cyklistických miest na Slovensku - prepojenie miest s aktívnym prístupom a podporou
cyklistickej dopravy, výmena skúseností a vzájomná motivácia ku konkrétnym krokom a opatreniam (Podmienka pre
získanie financií zo ŠF).
Zvyšovať povedomie obyvateľov o výhodách a prínosoch využívaní bicykla v každodennom živote (osvetová
činnosť, kampane, vzdelávanie verejnosti).
Zriadiť pozíciu cyklokoordinátorov v meste a vytvárať štruktúry zodpovedné za cyklistiku na úrovni samosprávy
a štátnej správy.
Podporovať ľudí ku každodennému používaniu bicykla (osvetové kampane: Európsky týždeň mobility, Do práce
na bicykli, ...).
Podporovať rozvoj cyklistickej dopravy zo strany zamestnávateľov (benefity pre zamestnancov, príspevok na kúpu
a údržbu bicykla, ...).
Zvyšovať bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
Začleňovať cyklistické prieskumy a sčítania do všeobecných dopravných prieskumov (sčítania, prieskumy, štatistické
evidencie, rozbory, analýzy pri spracúvaní generelov dopravy, územných plánov, ...).
Realizovať automatické monitorovanie cyklistov v mestách a cykloturistov na významných cykloturistických trasách
Rozširovať dopravnú výchovu detí MŠ, žiakov ZŠ aj o jazdu na bicykli (teoretické aj praktické zvládanie).
Vzdelávať a zvyšovať kapacity pracovníkov verejnej správy, samosprávy, polície a projektantov (študijné cesty,
konferencie a semináre, akreditované školenia).

REGIONÁLNA ÚROVEŇ
Na regionálnej úrovni, ktorú predstavuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) neexistuje žiadny strategický dokument v oblasti
rozvoja a podpory cyklistickej dopravy alebo cykloturistiky. ŽSK sa podieľal na viacerých projektoch realizovaných
na území ŽSK, podporených aj z fondov EÚ, ktoré boli však zamerané najmä na podporu rozvoja cykloturistiky a budovanie
cykloturistických trás. (napr. Obnova a údržba cykloturistických trás a peších turistických trás na území ŽSK, podporené
z OP CS SR-ČR 2007-2013).
Územný plán (UPN) VÚC Žilinského kraja preberá sústavu realizovaných a plánovaných cyklomagistrál i regionálnych
cyklotrás navrhnutú Slovenským cykloklubom, ktorú ďalej dopĺňa o cyklomagistrály a regionálne cyklotrasy.
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ÚPN VÚC Žilinského kraja vo svojej záväznej časti všeobecne proklamuje záväzok chrániť koridory pre cykloturistické
magistrály. Zmeny a doplnky územného plánu Žilinského kraja prikročili ku konkretizácii lokalizácie nadradenej
infraštruktúry cyklistickej dopravy, teda diaľkových cyklomagistrál. Tieto cyklistické trasy sú vo väčšine úsekov lokalizované
na dopravnom priestore ciest II. a III. triedy, na účelových a poľných cestách a miestnych komunikáciách. Trasy
cyklomagistrál Žilinského kraja sú spracované Slovenským cykloklubom a vydané na mapách v edícii cykloturistických máp
spracovaných VKÚ a.s. Harmanec.
Intravilánu mesta Žilina sa týka časť Rajeckej cyklomagistrály (ktorej extravilánové úseky by mali byť realizované ako
komunikácia s prístupom len pre cyklistov) v mestskej časti Žilina Závodie a Bánová, časť Dolnokysuckej magistrály cez
mestskú časť Vranie a Považský Chlmec a časť Vážskej cyklomagistrály v mestskej časti Považský Chlmec a Budatín.

LOKÁLNA ÚROVEŇ
Zo strategických materiálov spracovaných na miestnej úrovni je problematika cyklistickej dopravy a jej rozvoja riešená
v nasledovných dokumentoch:



Územný plán mesta Žilina (2012),
Strategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025 (2012).

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽILINA
Jedným z hlavných dokumentov - strategických materiálov, ktoré majú vzťah k riešeniu rozvoja cyklodopravy v meste je
Územný plán mesta Žilina (UPN - M). Po dlhých rokoch prípravy a spracovania bol Územný plán mesta Žilina schválený
zastupiteľstvom mesta vo februári 2012. Smerná časť UPN mesta Žilina rieši cyklistickú dopravu v meste v rámci Koncepcie
nemotoristickej dopravy, v kapitole 2.12.1.9.
Vzhľadom k tomu, že pri spracovaní UPN - M neboli k dispozícii žiadne podklady, spracovatelia vychádzajú
z geografických podmienok, ktoré vzhľadom k tomu, že väčšia časť územia je dostupná bicyklom, predurčujú mesto
k renesancii cyklistickej dopravy, ktorá tu vždy mala svoje miesto. Preto návrh ÚPN - M predkladá riešenie, ktoré navrhuje
postupný rozvoj cyklistickej dopravy, pre rok 2025 s 12 %-ným podielom na celkovej dopravnej práci. Uvedená hodnota
vychádza aj z odhadu stavu v rokoch 2005-2010, ktorý vzhľadom na podmienky, ktoré boli pre tento druh dopravy
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vytvorené bol odhadnutý na 2-3 %. Zároveň je v dokumente uvedené, že „Tento odhad však nie je rozhodujúci, lebo cieľom
nie je kvantifikovať, ale navrhnúť ucelený systém komunikácií, ktoré by poskytli predpoklady pre rozvoj tohto druhu dopravy“.
UPN - M Žilina rozdeľuje sieť cyklistických komunikácií na hlavné a vedľajšie cyklistické trasy a trasy rekreačné cykloturistické. Podrobný popis celej plánovanej siete mestských cyklotrás je popísaný v strategickej časti. Mestské cyklistické
komunikácie nadväzujú na nadradenú sieť cyklistických komunikácií - cyklomagistrál. Za východiskový bod všetkých
cyklomagistrál sa v návrhu ÚPN - M považuje Budatínsky hrad a jeho záhrada, odkiaľ je možné sa napojiť na hociktorú
cyklomagistrálu prechádzajúcich mestom.
Hlavné mestské cyklistické trasy vedú v smere radiál, ktoré spájajú obytné zóny s centrom mesta. Všetky hlavné mestské
cyklistické komunikácie vchádzajú do centra mesta a tam do pešej zóny.
Uvedená hierarchia by mala vyjadrovať aj rozsah pozornosti, ktorú treba sieti cyklistických komunikácií venovať. Najväčšiu
pozornosť je preto treba venovať hlavným trasám, nielen čo sa týka kvality prevedenia, ale aj dosiahnutia ich plynulosti.
Tento aspekt je potrebné uplatniť aj pri vytváraní poradia dôležitosti výstavby. Zároveň komunikačná sieť vyhradená
cyklistom musí kopírovať rozloženie aktivít v meste a mala by rešpektovať jeho urbanistickú podobu.
Smerná časť UPN mesta Žilina sa dotýka tiež vjazdu, resp. pripustenia/nepripustenia cyklistov do pešej zóny mesta.
Uvádza, že „nepripustenie cyklistov do pešej zóny by znamenalo nielen diskrimináciu tohto dopravného prostriedku a jeho
užívateľov, ale okrem iného aj preferenciu zásobovacej dopravy, ktorá má do pešej zóny prístup dovolený“. Za rovnako
nesprávnu ÚPN - M považuje v pešej zóne aj preferenciu cyklistov, vytvorením samostatného jazdného pruhu, ktorý by
umožňoval získať cyklistom určitý pocit „voľnosti a slobody a mohol by sa stať príčinou nehôd medzi chodcami a cyklistami“.
Preto ÚPN - M navrhuje, aby cyklisti mali vstup do pešej zóny dovolený rovnako ako obslužná doprava a rovnako ako
chodci za predpokladu, že sa budú správať rovnako ako ostatní užívatelia tohto priestoru, t.j. že budú rešpektovať pohyb
i rýchlosť pohybu chodcov a tomu prispôsobia aj svoju jazdu.
Záväzná časť UPN mesta v kapitole 2.18.4.1. Dopravné vybavenie – Infraštruktúra cyklistickej dopravy a v kapitole
2.18.14. Zoznam verejnoprospešných stavieb - Dopravné stavby stanovuje Chrániť všetky územia s funkciou určenou pre
komunikácie a zariadenia cyklistickej dopravy. Pritom uplatňovať nasledovné kritéria:



koncepcia hlavných cyklistických komunikácií bude rešpektovať hlavné kompozičné osi mesta, ako i schválené
cyklomagistrály a cyklotrasy,
koncepcia cyklomagistrál musí rešpektovať širšie územné väzby,
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hlavné mestské cyklistické komunikácie musia byť vedené tak, aby rešpektovali okružno-radiálny komunikačný
systém mesta a umožňovali spojenie území obytných, výrobných, občianskej vybavenosti, rekreácie a prepojenie
okrajových území s mestským centrom,
vedľajšie mestské cyklistické komunikácie s doplnkovou funkciou zabezpečia prepojenie hlavných cyklistických
komunikácií.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA MESTA ŽILINA do roku 2025 bol spracovaný a publikovaný v roku 2012 ako
základný komplexný strategický, dlhodobý a otvorený dokument mesta. V časti Doprava ako jedno z opatrení pre
dosiahnutie „trvalo udržateľnej dopravy“ v meste uvádza „politiku rozvoja chôdze a cyklistickej dopravy“. Nástrojmi
pre podporu tohto druhu dopravy by mali byť hlavne: zaistenie potrebnej infraštruktúry ako napr. cyklistické pruhy a cesty,
chodníky, nadchody a podchody pre chodcov a cyklistov. Zároveň sa stotožňuje s názorom, kedy pre cyklistickú dopravu
platí, že cieľom nie je vybudovať čo najviac cyklistických ciest, ale zatraktívniť používanie bicykla.
Projekty mesta smerujú v budúcnosti okrem vybudovania vnútromestských cyklotrás, ktoré spájajú jednotlivé mestské časti
a centrum mesta aj k ich napojeniu na pripravované hlavné regionálne cyklistické trasy smerom na Kysuckú, Terchovskú a
Rajeckú dolinu. V časti Stratégia ďalšieho rozvoja dopravy v Žiline a Výhľadové riešenia dopravy do roku 2025 však
chýba akákoľvek zmienka o riešeniach mobility pre peších a cyklistov.
V rámci zámerov v oblasti urbanizmu a architektúry strategický plán uvádza potrebu „pokračovať v budovaní komplexného
systému cyklotrás v meste a okolí s napojením na regionálne cyklotrasy vedúce do Kysuckej, Terchovskej a Rajeckej doliny“.
V časti venovanej mestskej hromadnej dopravy sa tiež dotýka cyklistickej dopravy, pričom uvádza, že „v intenciách
všeobecne platných teórii o zdravom životnom prostredí miest, o ich trvalo udržateľnom rozvoji v európskom urbanizačnom
kontexte je v meste potrebné vytvoriť podmienky pre udržanie minimálne existujúcej úrovne rozvoja MHD a podmienky
pre rozvoj pešej a cyklistickej dopravy“.
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PRÍKLADY A ODPORÚČANIA
Táto kapitola stručne prezentuje vybrané dobré príklady, metodiky a odporúčania, ktoré môžu byť príkladom, alebo
návodom aj pre mesto Žilina. Vychádzajú najmä z výsledkov doteraz realizovaných medzinárodných projektov v oblasti
rozvoja cyklodopravy.
V ďalšom texte predstavíme a podrobnejšie popíšeme:





10 princípov rozvoja cyklistickej dopravy alebo CYKLISTICKÉ DESATORO,
Metódu BYPAD - Bicycle Policy Audit - Audit cyklistickej politiky,
Doporučené opatrenia pre mestá z Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020,
Uherskohradišťskú chartu.

10 PRINCÍPOV ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY ALEBO CYKLISTICKÉ DESATORO
Na základe výsledkov projektu SONDA - Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infraštruktúry, spracovaného
Centrom dopravného výskumu v Brne a prvých informácií dvoch medzinárodných projektov Central MeetBike a Mobile2020.

Široká škála tém z oblasti podpory cyklistickej dopravy je rozdelená do desiatich blokov.
1) Politika a stratégia
Politická vôľa a podpora i na miestnej úrovni sú zásadnými pre úspešnú podporu a propagáciu cyklistickej dopravy. Každá
obec by mala vytvoriť a pravidelne aktualizovať stratégiu cyklistickej dopravy. Tá tvorí strategický rámec pre plánované
opatrenia v cyklistickej doprave, ktoré majú byť uskutočnené v určitom časovom období. Na tvorbe plánu by sa mali
podieľať i zainteresované subjekty a verejnosť. Miestna cyklostratégia by mala vychádzať z rôznych nadriadených úrovní
dopravného plánovania. Kľúčové aspekty miestnej cyklostratégie by mali byť: definované ciele, kvantifikované indikátory
a systém riadení kvality, umožňujúce sledovať, do akej miery sa darí dosiahnuť stanovené ciele. Ďalším aspektom je
definícia cyklistickej siete, rozlišujúca rôzne stupne, úrovne prepojenia. Pre prijatie a následnú úspešnú realizáciu plánu je
dôležité informovať o miestnej cyklostratégii a plánovaných opatreniach verejnosť.
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2) Vedenie a zodpovednosť
Vysoká úroveň spolupráce a kontaktov medzi jednotlivými odbormi posilňuje kompetencie a umožňuje využiť možností
synergie. Hlavným cieľom je dosiahnuť, aby sa otázky cyklistickej dopravy riešili automaticky a v dostatočnej miere na
všetkých úrovniach obce a v rámci každej plánovacej činnosti. Preto je vhodné najprv menovať jedného člena miestnej
samosprávy, ktorý bude zodpovedný za zdôrazňovanie potrieb cyklistov, tzv cyklokoordinátora.
3) Legislatíva
Právna situácia sa rieši predovšetkým na národnej úrovni. Na miestnej úrovni musí byť zaistené dodržiavanie národnej
legislatívy. Mestá môžu podporiť presadenie legislatívnych opatrení, ktoré majú napomôcť k lepšiemu začleneniu cyklistov
do legislatívy o cestnej prevádzke. To tiež vyžaduje adekvátne vzdelanie administratívnych pracovníkov.
4) Cyklistická infraštruktúra
Je nutné viac sa sústrediť na to, aké riešenia sú pre cyklodopravu prirodzené, logické a skutočne relevantné vo vzťahu
k územiu, pretože inak nebudú v reálnom prostredí fungovať. Mestá by si preto mali nechať spracovať generel cyklistickej
dopravy, ktorý musí byť súčasťou územného plánu obce, ako základný dokument pre zmysluplný rozvoj cyklistickej dopravy
v obci, meste. Územné plánovanie musí ponúknuť rýchle a bezpečné cesty pre cyklistov, bez zbytočných obchádzok a bariér
všetkého druhu. Je nutné dosiahnuť, aby cyklodoprava bola konkurencieschopná a bezpečná. Nevyhnutné je skvalitnenie
podmienok pre atraktívne parkovanie bicyklov.
5) Public relations
Cieľovými skupinami sú osoby s rozhodovacími právomocami a politici, plánovači/projektanti, zástupcovia médií, obyvatelia
obce a ďalšie záujmové subjekty. Typ požadovaných informácií sa líši podľa cieľových skupín. Hlavnou súčasťou stratégie
pre styk s verejnosťou musia byť základné informácie o výhodách a prínosoch cyklistickej dopravy. A na tejto jednoduchej
filozofii je potom možné postaviť pozitívny marketing cyklistov. Jednoducho musí byť viditeľné, že bicykel je vítaný.
6) Bezpečnosť
Byť v bezpečí a cítiť sa bezpečne pri jazde na bicykli: zlepšiť a zaistiť objektívnu i subjektívnu bezpečnosť cyklistov. Pocit
bezpečia v dopravnej prevádzke a bezpečné parkovanie bicyklov sú dôležité pre to, aby ľudia na bicykli jazdili.
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Ich absencia je jednou z hlavných prekážok rozvoja cyklodopravy. Informovanie účastníkov cestnej premávky o otázkach
bezpečnosti je nevyhnutným doplnkom pre zaistenie bezpečnej infraštruktúry.
7) Výskum
Umožniť a podporovať prenos know-how, zvyšovať odborné znalosti administratívnych pracovníkov, podporovať ich účasť
na školeniach a viesť ich k tomu, aby si neustále doplňovali informácie o súčasnom výskume v oblasti cyklistickej dopravy.
Obce tiež môžu uskutočňovať vzdelávanie verejnosti, napr. školenia o dopravnej bezpečnosti. Tiež by mali informovať
o svojom pokroku a úspechoch (dokončené projekty, spolupráca na projektoch atď.).
8) Manažment
Integrované dopravné plánovanie a podpora cyklistickej dopravy vyžadujú priebežné riadenie kvality. Zavedenie systému
riadenia kvality v obciach je základnou podmienkou zaistenia kvalitnej a úspešnej propagácie a podpory cyklistickej
dopravy. Dôležité je tiež priebežné monitorovanie vývoja chovania v oblasti mobility a priebežné sledovanie
nevyčísliteľných mäkkých indikátorov cyklistické dopravy, na ktorých stojí podpora a propagácia cyklistickej dopravy.
Vo vyhodnocovaní týchto mäkkých opatrení je veľmi úspešná metodika BYPAD.
9) Financie
Vzhľadom k tomu, že rozpočty sú všeobecne nízke a ochota zvyšovať rozpočet cyklistické dopravy je veľmi malá, je
dôležité, aby obce investovali všetky dostupné financie čo najefektívnejšie a využívali i alternatívne zdroje. Miestna
cyklostratégia musí tvoriť strategický rámec pre investičné rozhodnutia. Je potrebné tiež systematicky využívať rôzne
európske i národné dotačné programy. Alternatívnou možnosťou, ako získať finančné prostriedky, je internalizácia
externých nákladov a privlastnenie si tejto čiastky. Napríklad využitie časti z parkovného v prospech cyklistickej dopravy.
Ďalším zdrojom financií je zapojenie súkromných investorov, napr. na zaistenie parkovania cyklistov v blízkosti obchodných
prevádzok. Tiež ak investori majú povinnosť poskytnúť určitú čiastku na vybudovanie parkoviska pre autá, podobné
nariadenie by mohlo platiť i v pre parkovanie pre cyklistov.
10) Cykloturistika
V rámci rozvoja cykloturistiky ako voľnočasovej aktivity je úlohou mesta napojiť sieť cyklotrás v intraviláne mesta
na cykloturistickú sieť v okolí a umožniť obyvateľom bezpečný prechod k nim. Pritom je potrebné: Vytvoriť rekreačné oblasti
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v zázemí mesta a sprístupniť cyklistom prírodné oblasti v blízkosti obcí; Umožniť turistom, aby všetky zaujímavosti mohli
dosiahnuť na bicykli; Podporiť systém požičovní bicyklov.
Mestá tiež môžu ponúkať svoje tipy na výlet na svojom webe alebo i na špecializovaných cyklistických weboch. Cieľovými
skupinami pre cykloturistiku na území mesta vzhľadom na dĺžku trás sú najmä rodiny s deťmi a menej zdatní rekreační
cyklisti, majúci obavy z väčšej fyzickej námahy; do tejto kategórie patria často i seniori (kratšie a bezpečné trasy, preferujú
prevažne kvalitný spevnený povrch).

METÓDA BYPAD (BICYCLE POLICY AUDIT - AUDIT CYKLISTICKEJ POLITIKY)
Zodpovednosť za rozvoj a tiež za reguláciu dopravy v mestách majú jednotlivé mestá. Súčasťou regulácie je systematická
podpora tých druhov dopravy, ktoré vedú k priaznivému ovplyvňovaniu zdravia a životného prostredia, a smerujú
k posilneniu druhov dopravy s nižšími špecifickými emisiami a nižším rizikom nehodovosti. Okrem preferencie hromadnej
osobnej dopravy ide hlavne o podporu cyklistiky a chôdze. K podpore možno využiť európsku metódu auditu cyklistickej
politiky BYPAD.
BYPAD je nástrojom pre vyhodnotenie a zlepšenie miestnej cyklistickej politiky. Umožňuje mestám i regiónom, aby sami
posúdili a zlepšili kvalitu vlastnej miestnej cyklistickej politiky. Projekt vznikol v rámci projektu financovaného programom
EU-SAVE. Bol vyvinutý medzinárodným konzorciom cyklistických expertov. Doteraz viac ako 100 miest a 18 regiónov
v 21 krajinách pristúpilo k procesu BYPAD auditu a začalo so systematickým skvalitňovaním cyklopolitiky. Prostredníctvom
auditu BYPAD vzniká tiež európska sieť miest, realizujúcich audit cyklistické politiky, ktorá umožňuje výmenu poznatkov
a skúseností – a tiež porovnanie miestnych cyklistických politík. V Českej republike majú BYPAD audit mestá: Ústí nad Labem,
Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Vsetín a Ostrava a 6 regiónov, na Slovensku zatiaľ žiadne.
BYPAD analyzuje silné a slabé stránky cyklistickej politiky mesta a jasne naznačuje spôsoby jej budúceho zdokonaľovania.
Audit je založený na vyhodnotení otázok jednotlivých zainteresovaných skupín hodnotiteľov, kde sú zastúpení úradníci
mesta, lokálni politici a zástupcovia cyklistov. BYPAD dotazník je založený na osvedčenej európskej praxi v cyklistickej
politike. Opatrenia vedúce k jej zdokonaleniu a spôsoby realizácie týchto opatrení možno odvodiť priamo z výsledkov
auditu, a jeho pravidelné uskutočňovanie (raz za dva až tri roky) potom bude zaznamenávať vývoj cyklistické politiky
mesta.
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DOPORUČENÉ OPATRENIA PRE MESTÁ
(Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020)
1) Spracovať resp. aktualizovať na úrovni miestnych orgánov v obciach miestne cyklostratégie, vrátane menovania
cyklokoordinátora, stanovenia konkrétnych opatrení a návrhu financovania a realizácie dopravných plánov
bezmotorovej dopravy (štúdie, generely, územné plány).
2) Uskutočňovať pravidelné vyhodnocovanie indikátorov a opatrení ako miestnej cyklostratégie, tak aj plánov cyklistické
dopravy.
3) Postupne zavádzať prostredníctvom strategického a územného plánovania dopravnú preferenciu cyklistickej dopravy
tak, aby mohla byť vytvorená ucelená sieť cyklistickej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutnou podmienkou rozvoja
cyklistické dopravy.
4) Mestské komunikácie prispôsobovať potrebám bezmotorovej dopravy a života v mestách, rozvíjať cyklistickú
infraštruktúru v mestách.
5) Prehodnotiť využitie súčasného verejného priestoru a vymedzovať priestor pre cyklistickú dopravu podľa miestnych
podmienok.
6) Rozvíjať súčasnú sieť ucelených trás pre bezmotorovú dopravu, zaisťujúcu relatívne rýchle a hlavne bezpečné
prepojenie dôležitých cieľov ciest, nielen rekreačných, ale predovšetkým z bydliska na pracovisko.
7) Uplatňovať prvky skľudnenia dopravy v mestách, ktoré zvyšujú bezpečnosť a atraktivitu dopravného priestoru
pre bezmotorovú dopravu i mimo špecificky budovanej infraštruktúry.
8) Vytvárať riešenie dopravného priestoru s rešpektovaním požiadaviek pre osoby so sťaženou schopnosťou pohybu
a orientácie (bezpečnosť, bezbariérovosť).
9) Zaistiť, aby mal cyklista možnosť bezpečne a ľahko zaparkovať svoj bicykel čo najbližšie cieľu svojej cesty (škola,
práca, obchody, športové areály, atď.).
10) Plánovať rozvoj a stavbu cyklistickej infraštruktúry v nadväznosti na verejnú, hlavne železničnú dopravu.
11) Zaistiť pri železničných staniciach a zastávkach prístupnosť nástupíšť a hlavne možnosť odstavovania bicyklov v rámci
systému BIKE & RIDE s nadväznosťou na MHD a prímestské vlaky.
12) Propagovať cyklistickú dopravu rôznymi „mäkkými“ opatreniami (kampane, letáky, mapky, atď.).
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UHERSKOHRADIŠŤSKÁ CHARTA
Mestá v Českej republike majú možnosť zapojiť sa do siete signatárov tzv. Uherskohradišťskej charty, ktorá bola vyhlásená
a prvýkrát podpísaná 31. 5. 2011 pri príležitosti Českej národnej cyklokonferencie 2011. Cieľom charty je vznik siete
cyklistických miest v ČR, ktoré sa hlásia k aktívnej podpore cyklistickej dopravy a motivovať ich ku konkrétnym krokom.
Signatárske mestá spoločne usilujú o:








Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na deľbe prepravnej práce.
Odstraňovanie miest a úsekov s vysokým rizikom dopravných nehôd cyklistov.
Odstraňovanie bariér cyklistickej dopravy.
Skvalitnenie podmienok pre parkovanie bicyklov.
Realizáciu a podporu projektov, ktoré vedú k širšiemu využitiu bicykla pri dochádzke do školy a do práce.
Zefektívnenie propagácie cyklistiky tak voči domácim obyvateľom, ako i návštevníkom.
Rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom aktivít a opatrení, vedúcich k zdokonaleniu a rozšíreniu cykloturistiky.

Každé mesto, ktoré sa stotožňuje s uvedenými bodmi, je oprávnené podpísať Uherskohradišťskú chartu. K podpisu charty sú
však potrebné ešte tri body - politická vôľa k podpore cyklistickej dopravy, realizácia konkrétnych opatrení a existencia
výkonnej zložky (cyklokoordinátora), ktorý bude mať na starosti implementáciu navrhnutých opatrení.
Ďalším zmyslom „Uherskohradišťskej charty“ je:
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Lepšia pozícia zúčastnených miest pri presadzovaní záujmov v oblasti cyklistickej dopravy na národnej úrovni
ako v prípade „samostatnosti“.
Zaistenie potrieb cyklodopravy v územnom plánovaní a politickej podpore.
Výmena skúseností a know-how medzi mestami.
Medializácia a propagácia cyklodopravy.
Prestíž, posilnenie pozície a vplyvu mestských cyklokoordinátorov a cykloúradov v rámci mesta.
Súťaživosť, motivácia ostatných miest k aktívnej podpore cyklodopravy a tým zvýšenie celospoločenského záujmu
o tento druh dopravy.
„Re-cycling“ bicyklov do miest (návrat bicyklov ako jedného z prirodzených dopravných prostriedkov do mestského
prostredia).
Právo užívať označenie „cyklistické mesto“.

Charta bola inšpirovaná tzv. Bruselskou chartou, ktorá vznikla pod záštitou Európskej cyklistickej federácie (ECF) v roku
2009 v Bruseli. Jedná sa o združenie európskych miest, ktorých spoločným cieľom je dlhodobá podpora cyklistickej
dopravy. Doposiaľ ju podpísalo do 60 miest. Jej autori sú si vedomí skutočnosti, že bez politickej vôle a bez odbornosti nie
je možné zlepšovať podmienky cyklodopravy ani realizovať dostatok „osvietených“ pro-cyklistických opatrení.

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM NÁZOROV

Z POHĽADU POSLANCOV, ZAMESTNANCOV MESTA,
ODBORNÍKOV A CYKLISTICKEJ VEREJNOSTI
Pre lepšie poznanie názorov a skúseností skupín zainteresovaných do rozvoja cyklodopravy v meste Žilina vo vzťahu
k spracovaniu analytickej, ale najmä strategickej časti predkladaného Zeleného akčného plánu mesta Žilina bol spracovaný
dotazníkový prieskum, ktorým sme oslovili kompetentných úradníkov mesta Žilina, vybraných poslancov za mesto Žilina,
odbornú i laickú verejnosť. Dotazník bol po konzultácii s objednávateľom distribuovaný elektronicky vybraným
zamestnancom mesta Žilina z relevantných odborov mestského úradu a vybraným poslancom mestského zastupiteľstva.
O názor sme požiadali tiež vybraných odborníkov v oblasti dopravy zo Žilinskej univerzity a Výskumného ústavu
dopravného, ako i cyklistickú verejnosť počas cyklojazdy organizovanej 22. septembra 2012. Celkovo bolo oslovených:
6 poslancov MZ z komisie dopravy, komisie územného plánovania a komisie kultúry, športu, CR a miestneho rozvoja,
15 vedúcich a referentov z odboru dopravy, odboru projektov EÚ, stavebného odboru, odboru kultúry, športu, CR
a miestneho rozvoja, odboru sociálneho a zdravotného a kancelárie primátora, 12 odborníkov a aktivistov v oblasti
cyklodopravy. Počas cyklojazdy mestom bolo zúčastnenej cyklistickej verejnosti osobne rozdaných 20 dotazníkov, ktoré boli
všetky vrátené vyplnené. Z elektronicky distribuovaných dotazníkov dostal riešiteľský tím späť vyplnených 5 dotazníkov
od zamestnancov mesta a 12 od odborníkov a aktivistov. Na prieskum nereagoval ani jeden poslanec mestského
zastupiteľstva.
Najdôležitejšie výsledky z dotazníkového prieskumu môžeme zhrnúť nasledovne:
Takmer všetci opýtaní vyjadrili, že väčšina obyvateľov mesta využíva bicykel najmä na rekreačné účely vo voľnom čase
(a mimo mesta) a menej na prepravu do práce, školy, úradov, za nákupmi, za kultúrou, či k športovým zariadeniam.
Pri zdôvodnení tohto stavu boli medzi hlavnými argumentmi spomínané: chýbajúca infraštruktúra, nízka bezpečnosť
a komfort prepravy. To len odráža fakt, že cyklopreprava po meste je problematická.
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Podľa skúseností a pozorovaní Žilinčanov v odpovedi na 2. otázku „K akým účelom/ku ktorým zariadeniam občania najviac
využívajú bicykel podľa Vašich skúseností a pozorovaní“ prevažujú pracovisko a školy (práca na prvom mieste 16 krát,
škola na druhom, resp. prvom 18 krát), občania najmenej využívajú bicykel na prepravu ku staniciam hromadnej dopravy.
Ostatné ponúkané možnosti (nákupné centrá, kultúrne stánky a úrady, inštitúcie) boli uvedené na stredných pozíciách.
V otázke „Kto by sa mal viac zapájať/realizovať rozvoj cyklodopravy v meste“ z 3 ponúkaných možností (1-mesto,
2-neziskové a záujmové organizácie, 3-zamestnávatelia, školy, inštitúcie) bolo na prvom mieste v 76 % odpovedí uvedené
mesto. Ostatné dve možnosti sa striedali zhruba rovnako na 2. a 3. mieste s miernou prevahou skupiny „zamestnávatelia,
školy, inštitúcie“ na 2. mieste.
Až polovica opýtaných (51 %) vníma postoj mesta k otázke riešenia rozvoja cyklodopravy ako „skôr
deklaratívny“ t.j. existuje verbálna podpora, ale reálne opatrenia sa uskutočňujú minimálne. Rovnaké percento
(20 %) vníma postoj mesta ako pozitívny alebo neutrálny. Odborníci a aktivisti vnímajú postoj mesta
najvýraznejšie ako deklaratívny (73 %), verejnosť ako deklaratívny alebo neutrálny (42 % a 37 %).

Postoj mesta k otázke riešenia cyklodopravy

deklaratívny

Na otázku týkajúcu sa úlohy mesta/samosprávy v rozvoji cyklodopravy v meste z ponúkaných 6 možností,
pri označení najviac 3 možností, najviac odpovedí (30 %) označovalo „vybudovanie a údržba bezpečných
cyklotrás“, pričom sami zamestnanci mesta túto úlohu vnímajú najintenzívnejšie (36 %). Ako druhá hlavná úloha
mesta v rámci všetkých odpovedí sa ukázalo „vytvorenie základnej koncepcie podpory a rozvoja cyklodopravy
a realizácia opatrení“ (24 %), čo si uvedomujú i zamestnanci mesta (29 %) ale i ostatné dve skupiny opýtaných,
ktoré uviedli túto úlohu tiež na druhom mieste. „Zabezpečenie značenia cyklotrás“ tvorilo len 9 % odpovedí,
„podpora propagácie cyklodopravy ako rýchlej, bezpečnej a ekologickej formy dopravy“ získala 14 %.
V skupine „verejnosť“ rovnaký počet opýtaných označilo „podporu propagácie cyklodopravy ako rýchlej,
bezpečnej a ekologickej formy dopravy“, „výstavbu a prevádzku
podpornej infraštruktúry (stojany, kryté stojiská, požičovne)“ a „reguláciu
dopravy v meste s protekcionistickými opatreniami smerom k cyklistom“všetky tri získali po 13,5 % z odpovedí.

neutrálny

pozitívny
negatívny

Existujúca sieť bezpečných cyklotrás
Bezpečnosť (premávka /krádeže bicyklov,
neohľaduplnosť)
Doplnková infraštruktúra (stojany, kryté
stojiská, servisy a opravovne, požičovne )

Na otázku „čo, resp. kde vidíte najväčší problém v súčasnosti na území
mesta“ najviac odpovedajúcich uviedlo z ponúkaných 6 možností
(pri výbere max. dvoch) „existujúcu nedostatočnú sieť bezpečných

Prekážky pre cyklistov
Koncepcia
Chýbajúce informácie o vedení cyklotrás v
meste
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cyklotrás“, a to až 37 % odpovedí. Pritom ako najväčší problém to chápu zamestnanci mesta (45 %), odborníci a aktivisti
(39 %). Verejnosť výraznejšie ako ostatné dve skupiny trápi bezpečnosť (premávka, krádeže bicyklov, neohľaduplnosť) 29 %, kým u zamestnancov mesta, resp. odborníkov a aktivistov je to len 17 - 18 %, spolu 24 %. Je zaujímavé, že
koncepcia v riešení cyklodopravy v meste nechýba vôbec zamestnancom mesta, u ostatných dvoch skupín respondentov je na
3 - 4 mieste. Najmenej chýbajú informácie o vedení cyklotrás v meste, len 3x zo všetkých 37 opýtaných.
V ďalších otázkach bola možnosť priamo uviesť, kde na území mesta Žilina je problémové miesto/miesta pre cyklistov
a čo respondenti pokladajú za najväčší problém/prekážku v rozvoji cyklodopravy v meste Žilina.
Ako problémové miesta boli najviac uvádzané: sídliská a prepojenie sídlisk s centrom mesta (najmä Hájik, Závodie
a Solinky), prepojenie mesta na rekreačnú oblasť pri Vodnom diele Žilina, prepojenie ul. Vysokoškolákov na Rosinky,
križovatky a prechody cez cestu, nelegálny prechod cyklistov do Budatína cez koľajnice, atď.
Najväčším problémom alebo prekážkou v rozvoji cyklodopravy v meste Žilina sa podľa opýtaných javí: chýbajúce
bezpečné cyklotrasy v meste, priestorové obmedzenia na sieti miestnych komunikácií v centre mesta, chaotické parkovanie
áut, vzájomná neohľaduplnosť vodičov automobilov a cyklistov v mestskej premávke, nedostatok investičných prostriedkov,
problematické majetkovo-právne záležitosti, chýbajúca koncepcia a dopravný generel, nezáujem kompetentných o túto
problematiku.

SWOT
Pri definovaní SWOT analýzy sme vychádzali zo samostatného posudzovania štyroch základných okruhov a to:
-

infraštruktúra,
účastníci premávky,
samospráva a inštitúcie,
informovanosť a osveta.

Podkladom pre definovanie jednotlivých silných a slabých stránok, ako aj príležitostí a ohrození bol jednak analytický
prieskum skutočného stavu, rozhovory s vybranými zamestnancami mesta, odborníkmi a aktivistami v oblasti dopravy,
vlastné postrehy a názory riešiteľského tímu a dotazníkový prieskum, ktorým sme oslovili kompetentných úradníkov mesta
Žilina, vybraných poslancov za mesto Žilina, odbornú i laickú verejnosť.
Výsledky SWOT analýzy prezentujeme prostredníctvom následnej prehľadnej tabuľky.
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Ohrozenia

Príležitosti

Slabé stránky

Silné stránky

INFRAŠTRUKTÚRA





































Relatívne vhodné geografické podmienky na cyklistickú dopravu na území mesta
Akceptovateľná miera členitosti reliéfu
Prítomnosť samostatne vybudovaných cyklochodníkov, ktoré sú oddelené jednak od vozovky, ako aj od chodníkov pre peších
Zmiešané pešie zóny, do ktorých je možný vstup s bicyklom (Hlinkovo námestie)
Existujúca infraštruktúra servisných miest a predajní náhradných dielov a cyklodoplnkov
Základná sieť značených cyklotrás umožňujúca bezpečný prechod kritickými miestami
Pomerne hustá cestná sieť spájajúca všetky mestské časti a centrum mesta
Celková cestná priechodnosť mestom
Existencia vnútorného i vonkajšieho obchvatu mesta
Logická sieť jednosmerných ulíc
Existujúci systém obmedzenia premávky po uliciach a námestiach v centre mesta
Dostupnosť významných atraktivít a zaujímavostí
Neúplná a rozdrobená sieť značených cyklotrás na území mesta
Kapacitne nedostatočná sieť cyklotrás naprieč mestom umožňujúca priame spojenie sídlisk resp. iných mestských častí
Nedostatočné resp. úplne absentujúce smerové a navigačné značenie pre cyklistov
Nevyužitie nízkonákladových opatrení v cyklodoprave (piktokoridory, predsadené pruhy na križovatkách, zóny 30, atď.)
Povrch a stav vozoviek, osobitne krajníc i chodníkov, ktoré sú využívané cyklistami mimo značených cyklochodníkov
Nedostatočný systém údržby komunikácií, ktorý vylučuje celoročnú cyklodopravu
Značenie parkovacích miest na úkor chodníkov pre peších a cyklochodníkov
Málo prehľadné jednosmerné ulice, kde parkujúce vozidlá bránia obojsmernej premávke cyklistov
Nedostatočná sieť doplnkovej infraštruktúry, predovšetkým stojanov a krytých stojísk pre bicykle v meste
Chýbajúce parkovanie typu Bike&Ride pri staniciach hromadnej dopravy
Nedostatočné pokrytie sieťou požičovní a zberných miest bicyklov
Absencia bezpečných značených nadregionálnych cyklotrás resp. cyklopoznávacích okruhov
Dobudovanie diaľničného obchvatu (južný a severný), ktoré výrazne znížia dopravnú intenzitu na mestských komunikáciách
Úprava povrchu a šírkových parametrov vozoviek využívaných cyklistami
Vytvorenie a využitie ochranných pásiem pozdĺž vodných tokov v katastri, ktoré by mohli byť využiteľné ako prirodzené
koridory na budovanie cyklotrás
Aktívne využívanie finančnej podpory z národných a EÚ zdrojov zameranej na rozvoj cyklodopravy
Rozvoj budovania a značenia regionálnych cykloturistických trás v okolí a synergický efekt i na územie mesta
Dramatický nárast motorizácie a zahustenie dopravy po mestských komunikáciách do úrovne nebezpečnej pre cyklistov
Absencia finančných prostriedkov na údržbu a obnovu komunikácií vrátane zvislého a vodorovného značenia
Rozkopávky a iné úpravy komunikácií, ktoré narušia nielen plynulosť premávky, ale úplne zablokujú existujúce cyklotrasy
Zvyšovanie parkovacích miest na pozemných komunikáciách na úkor rozvoja cyklodopravy
Problematické vlastnícke vzťahy pri budovaní/značení cyklotrás
Budovanie kolíznych cyklochodníkov a trás
Neriešenie kritických úsekov prejazdu cyklistov a nárast nehodovosti
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Ohrozenia

Príležitosti

Slabé stránky

Silné stránky

ÚČASTNÍCI PREMÁVKY





































Obľuba bicykla ako dopravného prostriedku medzi širokou skupinou obyvateľstva mesta Žilina
Početné skupiny študentov a mladých ľudí, ktoré aktívne využívajú bicykle ako dopravný prostriedok
Prítomnosť podnikov a závodov podporujúcich cyklodopravu do zamestnania
Existencia cyklohliadok mestskej polície
Uvedomelosť cyklistickej verejnosti pri premávke na zmiešaných chodníkoch
Využívanie autami menej frekventovaných ciest a komunikácií cyklistami
Súdržnosť a podpora účastníkov cyklodopravy navzájom
Aktívne formálne a neformálne združenia cyklistov
Aktivita odbornej a cyklistickej verejnosti v oblasti pripomienkovania návrhov konceptov budúceho riešenia cyklodopravy,
Organizovanie rôznych prezentačných a podporných aktivít (cyklojazdy mestom, cyklofóra a pod.)
Nízka miera známych smrteľných resp. ťažkých úrazov cyklistov
Malá miera evidovanej nehodovosti zapríčinená cyklistami
Relatívne nízke škody vzniknuté pri kolízii cyklistov
Nízka miera tolerancie vodičov motorových vozidiel voči cyklistom
Nízka miera tolerancie peších chodcov voči cyklistom v zmiešaných zónach
Nízka všímavosť časti cyklistickej verejnosti voči ostaným účastníkom premávky
Nevhodný spôsob jazdy predovšetkým cykloturistov a cyklošportovcov po mestských komunikáciách
Nízka miera dopravnej výchovy pre skupiny detských účastníkov premávky
Nedodržiavanie vyhlášky o premávke na pozemných komunikáciách
Absencia moderných prvkov ochrany účastníkov cyklodopravy
Takmer nedostupná databáza kolízií a dopravných nehôd cyklistov
Zavedenie systému komplexnej dopravnej výchovy
Intenzívnejšia propagácia stratégie štátu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky BECEP
Úprava sankčných postihov pri nedodržiavaní vyhlášky o premávke na pozemných komunikáciách všetkými jej účastníkmi
Vytvorenie národného informačného a osvetového systému na podporu nielen cyklodopravy ale všetkých ekologicky
priaznivých druhov prepravy
Zvýšenie ekologického povedomia medzi obyvateľmi a preferencia ekologicky priaznivých foriem dopravy
Zvýšenie miery otužovania sa a predĺženie cyklistickej sezónny
Všeobecný dôraz obyvateľstva na zdravý životný štýl
Záujem najmä mladých o všetko netradičné a nové (retro a mestské bicykle, cyklomóda, ekológia a pod.)
Náhľad na bicykel ako lacný dopravný prostriedok, ktorý zaručuje dĺžku prepravného času
Prehĺbenie konzumného spôsobu života širokou skupinou obyvateľstva
Zachovanie existujúceho systému premávky, skostnatelosť polície a dopravného inšpektorátu
Nárast agresivity v skupinách všetkých účastníkov cestnej premávky
Možnosť vzniku konfliktov v lokalitách, kde bude cyklodoprava obmedzovať iné formy prepravy
Ústup od zdravého štýlu života
Zvýšenie majetkovej kriminality a krádeží všeobecne
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Ohrozenia

Silné stránky
Slabé stránky


















Príležitosti

SAMOSPRÁVA A INŠTITÚCIE













Zapojenie sa mesta do projektu Central MeetBike
Včlenenie koncepcie nemotoristickej dopravy do schváleného ÚPN aj do Strategického plánu rozvoja mesta Žilina do 2025
Prebiehajúce práce na Generely dopravy mesta Žilina
Realizácia „pilotných aktivít“ v oblasti cyklodopravy zo strany mesta (požičovňa, značenie časti plánovaných cyklotrás)
Zainteresovanie odborníkov v oblasti dopravy ako poradných členov komisií Mestského zastupiteľstva
Aktívna spolupráca mesta s predstaviteľmi Žilinskej univerzity a Výskumného ústavu dopravného
Spolupráca škôl a ich zriaďovateľov pri podpore bezpečnej a ekologickej dopravy
Nekoncepčnosť v prístupe k rozvoju cyklodopravy
Riešenie vyhrotených situácií až po nátlaku odbornej či laickej verejnosti
Nízka miera vnútornej komunikácie medzi jednotlivými inštitúciami i odbormi v rámci MsÚ
Časté zmeny v plánovaní (súvisia s politickým cyklom), čo výrazne narúša celkovú kontinuitu rozvoja cyklodopravy v meste
Absencia základného plánovacieho materiálu na úrovni dopravy mesta
Príliš veľa variant riešenia, ktorých presadzovanie do praxe znamená mrhanie časom a prostriedkami
Predstava, že všetky úspešné riešenia sú investičné vysoko náročné
Obmedzenosť finančných zdrojov
Nízka miera záujmu predstaviteľov mesta preberať overené riešenia zahraničných miest, resp. implementovať ich varianty,
či komunikovať a kooperovať s aktivistami v oblasti cyklistiky v meste
Chýbajúce stotožnenie kľúčových zamestnancov s potrebou rozvoja cyklodopravy v meste
Pretrvávajúci antagonistický prístup a skostnatelosť polície a dopravných úradov k návrhom riešení v oblasti cyklodopravy
Obsadenie kľúčovej pozície na meste cyklonadšencom
Vznik organizovaných skupín podporujúcich ekologické formy prepravy a ich pôsobenie na kompetentných a verejnosť
Odborné zázemie Žilinskej univerzity a VÚD a pokračujúca aktívna spolupráca s mestom
Prijatie Národnej cyklostratégie na roky 2012 - 2020, ktorá bude akceptovaná širokou verejnosťou
Zvýšenie záujmu organizácií a podnikateľov v meste o aktívnu podporu cyklistov
Efektívne využívanie všetkých dostupných finančných zdrojov na podporu a propagáciu cyklistickej dopravy, využiť synergiu
s inými partnermi a projektmi (i nové zdroje v rámci programovacieho obdobia 2014 - 2020 v oblasti fondov EÚ)
Redukcia/obmedzenie automobilovej dopravy v centre mesta
Prehĺbenie schodku na strane výdavkov mesta s potrebou krátiť rozvojové programy
Zotrvanie v podpore cyklodopravy len v deklaratívnej rovine
„Vzdanie sa“ súčasných iniciátorov rozvoja cyklodopravy
Nezáujem o spoluprácu zo strany občianskych združení a iných externých organizácií
Presadenie sa záujmových skupín popierajúcich dôležitosť cyklodopravy na politicky významných pozíciách v rámci mesta
Zvýšenie frekvencie politických cyklov, ktoré ešte viac narušia prípravu a zvádzanie koncepcie cyklodopravy v meste
Neprijatie potrebných legislatívnych zmien na národnej úrovni
Nespracovanie Generelu cyklistickej dopravy mesta
Odmietavé stanovisko volených zástupcov mesta Žilina ku koncepčnému riešeniu cyklodopravy v meste
Nedostatočné využitie dostupných finančných zdrojov
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Silné stránky

INFORMOVANOSŤ A OSVETA















Absencia propagačných materiálov určených pre cyklistickú verejnosť - občanov i návštevníkov napr. „po meste na bicykli“
a pod.
Dodržiavanie len minimálneho predpísaného systému zverejňovania, pripomienkovania a schvaľovania strategických
zámerov
Nedostatočná dopravná výchova detí a mládeže s dôrazom na cyklistickú dopravu
Minimálna informovanosť smerom k bezpečnej cyklodoprave a výbave cyklistu
Slabá komunikácia s cyklistickou verejnosťou zo strany mesta, čo suplujú rôzne dobrovoľné organizácie a združenia
Nevyužívanie moderných komunikačných nástrojov zo strany mesta
Tradičné a zaužívané cyklopodujatia majú minimálnu mediálnu podporu zo strany mesta
Absentujúca evidencia odcudzení bicyklov
Chýbajúci zoznam monitorovaných resp. strážených stojísk pre bicykle
Nedostatočná informovanosť o moderných aktívnych a pasívnych prvkoch ochrany využívaných v cyklodoprave

Príležitosti






Využitie neinvestičných grantov a dotácií na podporu cyklodopravy a informovanosti o nej
Odporúčania zdravotných organizácií podporujúcich aktívny pohyb vrátene používania bicykla ako dopravného prostriedku
Dostatok „podporných - kladných“ štatistických informácií z oblasti nehodovosti pre podporu rozvoja cyklodopravy
Celoregionálny a celonárodný rozvoj propagácie cyklodopravy a cykloturistiky

Ohrozenia



Aktívna práca združenia Mulica a dobrovoľníkov v meste pri podpore rozvoja využívania alternatívnej dopravy
Pravidelné a zabehnuté podujatia - cyklojazdy mestom, každoročné zapojenie sa mesta do Týždňa mobility
Prezentácia potreby aktívneho oddychu a pohybu nielen zo strany mesta, jeho organizácií ale i zo strany dobrovoľných
združení a zdravotníkov
Časté ekologické aktivity, ktoré prezentujú zdravý životný štýl, súčasťou ktorého je i bicykel
Prezentácia rôznych cestopisných zážitkov, kde v mnohých prípadoch vystupujú cykloturisti



Útlm činnosti združenia Mulica prípadne iných aktívnych osôb (právnických a fyzických), ktorí sú nositeľmi myšlienky rozvoja
cyklodopravy
Obmedzenie výdavkov mesta a jeho inštitúcií na prezentačné aktivity cyklodopravy
Presadzovanie snahy schvaľovať strategické a koncepčné dokumenty bez širokej diskusie a informovanosti verejnosti

Slabé stránky
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Prezentovaná SWOT analýza jasne poukazuje na dlhodobo nízku podporu cyklodopravy v meste Žilina vo všetkých
sledovaných oblastiach. Navyše systém monitorovania cyklodopravy a jej budúcich potrieb nie je systematický, čo vytvára
priestor na výrazné zlepšenie cyklodopravy ako celku v budúcnosti. V prípade, že budú optimálne využívané príležitosti,
ktoré sa mestu, jeho partnerským organizáciám a relevantným záujmovým združeniam ponúkajú, očakávame výrazné
zlepšenie v oblasti cykloinfraštruktúry a výrazný rast záujmu o aktívne využívanie bicykla, ako efektívneho dopravného
prostriedku v mestskom prostredí.
Grafická interpretáciu výsledkov SWOT analýzy

Prezentovaný graf nám do priemetu potenciálnych hodnôt posudzovaných okruhov na úrovni optimálneho (zelený)
a nulového stavu (čierny) ukazuje výsledné zhodnotenie štyroch základných okruhov. Môžeme vidieť, že situácia v meste
Žilina bola pozitívne vyhodnotené len pri účastníkoch premávky. V ostatných hodnotených okruhoch je zdokumentovaný
výrazne negatívny stav.
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PREDPOKLADANÝ VÝVOJ V DOPRAVNEJ SITUÁCIÍ
Pri definovaní budúceho vývoja dopravy v meste Žilina vychádzame z nasledovných predpokladov:







V porovnaní so súčasným stavom nastane podstatná zmena v pripojení mesta na nadradenú cestnú infraštruktúru,
ktorá si vyžiada odstránenie súčasných a budovanie nových dopravných spojníc medzi jednotlivými mestskými
časťami.
Intenzita dopravy výrazne vzrastie v súvislosti so štatisticky preukázateľným rastom motorizácie spoločnosti.
Systém dopravy v centre mesta bude reorganizovaný. Zvažované plány zjednosmernenia hlavného okruhu v meste
nateraz preferujú smer jazdy v protismere hodinových ručičiek, čo uprednostňuje záujmy MHD pred ostatnými
účastníkmi premávky.
Do systému dopravy budú čoraz viac prenikať opatrenia zabezpečujúce jej trvalú udržateľnosť.

Stúpajúce zahltenie centra mesta autami v kombinácií s nedostatkom parkovacích miest a každodennou dopravnou zápchou
v čase špičky je viditeľné už dnes. Do budúcnosti je preto potrebné obmedziť prístup individuálnej automobilovej dopravy
do centra mesta. Navrhované riešenie v podobe zavedenia bezplatnej mestskej hromadnej dopravy pre občanov mesta je
vysoko finančne náročné a nerieši problém s prechodne ubytovanými osobami - prevažne študentmi Žilinskej univerzity
a dochádzajúcimi za prácou. Reštrikcie spojené s vysokým spoplatnením parkovania a prejazdov centrom mesta vzbudia
veľký odpor medzi motorizovanou verejnosťou a politicky tak nemusia byť priechodné. Dôležité preto bude vytvorenie
celého balíka opatrení, ktoré umožnia zachovanie akceptovateľného systému dopravy a intenzity premávky v meste.
Domnievame sa preto, že bude nevyhnutné realizovať zmeny v nasledovných oblastiach:
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výstavba a údržba cestnej infraštruktúry,
informovanosť,
územné plánovanie,
pešia a cyklistická doprava,
riadenie dopravnej premávky,
verejná hromadná doprava,
parkovanie,
spoplatnenia užívania komunikácií a parkovísk.

V konečnom dôsledku tak očakávame v strednodobom a dlhodobom výhľade nárast ekologicky akceptovateľných foriem
prepravy v intraviláne mesta, čo bude podmienené jednak informovanosťou účastníkov dopravy a jednak ekonomickými
faktormi prevádzky motorových vozidiel na území mesta. Základná stratégia mesta počíta s budovaním veľkých záchytných
parkovísk, ktoré by mali odľahčiť hustotu individuálnej motorizovanej dopravy v centre mesta. Pri vstupe od Kysúc, Rajca
či Bratislavy majú vzniknúť parkoviská, ktorých súhrnná kapacít má presiahnuť 3 000 parkovacích miest. V tejto súvislosti
je potrebné doriešiť prepravu osôb zo záchytných parkovísk do centra. Okrem hromadnej dopravy je možné riešiť situáciu
sieťou spolupracujúcich cyklopožičovní a cykloservisov.
Okružný systém dopravy typický pre Žilinu bude s vysokou pravdepodobnosť zjednosmernený, čím sa zlepšia podmienky
pre vedenie cyklochodníkov v rámci existujúcich vozoviek. Obyvatelia a návštevníci mesta sa tak budú častejšie stretávať
s cyklistami ako účastníkmi premávky.

BUDÚCE TRASOVANIE CYKLODOPRAVY V ŽILINE
Trasovanie cyklodopravy v Žiline siaha historicky do roku 2007, kedy bol vypracovaný prvý plán cyklotrás v rámci mesta
a ich napojenie na regionálne a nadregionálne cyklotrasy. Viacnásobná aktualizácia plánu vyústila do podoby, ktorá bola
v roku 2011 zapracovaná ako súčasť smernej časti Územného plánu mesta Žilina, schváleného vo februári 2012.
Sieť navrhovaných cyklistických komunikácií je rozdelená na 3 základné kategórie:
Hlavné cyklistické trasy - zabezpečujú najväčší objem dopravných vzťahov realizovaných na bicykli, pričom sa prihliada
nie len na intenzitu cyklistickej dopravy ale aj na tvorbu kontinuitne cyklistickej siete.
Vedľajšie cyklistické trasy - predstavujú komunikácie zaťažené nižšou intenzitou dopravy, pričom ich primárnou funkciou
je napojenie siete hlavných komunikácií na jednotlivé funkčné celky (okrsky), obytné, výrobné, alebo skupiny vybavenosti,
ktoré znamenajú pre obyvateľov výraznú atraktivitu. Vedľajšie cyklistické trasy umožňujú prepojenie medzi hlavnými
komunikáciami a rekreačnými trasami, resp. cykloturistickými trasami vedúcimi do rekreačného zázemia mesta.
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Trasy rekreačné, cykloturistické - umožňujú nielen miestnym obyvateľom bezpečne využívať bicykel na rekreačné
a oddychové účely. Priestorovo sú lokalizované mimo intravilánu mesta, pričom prechádzajú prevažne prírodne resp.
kultúrne atraktívnym prostredím.
V zmysle územno-plánovacej dokumentácie, konkrétne Územného plánu mesta Žilina bola navrhnutá komunikačná sieť
vyhradená cyklistom, ktorá rešpektuje rozloženie aktivít v meste a ako aj samotnú urbanistickú podobu mesta.
Návrh cyklistickej komunikačnej siete okrem zohľadnenia vyššie uvedených skutočností zapája do systému už dnes
vybudované úseky cyklistických komunikácií. Vychádza z koncepcie okružno-radiálneho základného komunikačného systému
mesta prepojeného na rekreačné zázemie mesta a nadradenú sieť cyklistických komunikácií. Nadradená sieť je tvorená,
tromi cyklomagistrálami:
VÁŽSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA – je vedená v hlavnom dopravnom priestore cesty II/507, v smere od Bytče. Prechádza cez
urbanistický okrsok Považský Chlmec a po prekročení rieky Kysuca pokračuje po pravom brehu rieky Váh, pod cestným
a železničným mostom až do priestoru Vodného diela Žilina. Odtiaľ pokračuje po jeho ľavej strane ďalej smerom
na Mojšovu Lúčku.
RAJECKÁ CYKLOMAGISTRÁLA – má začiatok na križovatke s cestou I/18 (Hričovská ul.) odkiaľ pokračuje po ľavom brehu
rieky Rajčianka až do k. ú. Lietavská Lúčka.
DOLNOKYSUCKÁ CYKLOMAGISTRÁLA – prichádza zo severu údolím rieky Kysuca. Je vedená po ceste III. triedy,
prechádza urbanistickými okrskami Vranie a Považský Chlmec, v ktorom sa napája na Vážsku cyklomagistrálu. Jej odbočkou
je pokračovanie trasy cez urbanistický okrsok Brodno s napojením na cyklistické komunikácie v urbanistickom okrsku Budatín.

Za východiskový bod uvedených cyklomagistrál sa považuje Budatínsky hrad a jeho záhrada. Tu je navrhované veľké
odpočívadlo vybavené veľkoplošnou mapou a námetovými smerovkami. Odtiaľ je možné napojiť sa na hociktorú
cyklomagistrálu. Predpokladom takejto funkcie je vybudovanie lávky cez rieku Kysuca.
Podobné odpočívadlá sú navrhované pri priehradnom múre Vodného diela Žilina, v Lesoparku Chrasť, pri Hričovskej vodnej
nádrži, na konečnej autobusu v urbanistickom okrsku Strážov a v urbanistickom okrsku Závodie pri rieke Rajčianka.
Návrh koncepcie mestských cyklistických komunikácií predpokladá vedenie hlavných mestských cyklistických trás v smere
radiál, ktoré spájajú obytné zóny vybudované po obvode mesta s centrom mesta. Všetky hlavné mestské cyklistické
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komunikácie vchádzajú do centra mesta a tam do pešej zóny, kde sa mení princíp priority, cyklisti sa prispôsobujú režimu
pešej zóny, aby po prechode pešou zónou zasa pokračovali po komunikáciách, vyhradených pre cyklistov.

HLAVNÉ MESTSKÉ CYKLISTICKÉ KOMUNIKÁCIE:
Trasa H1 napája na mestské centrum urbanistický okrsok Hájik a urbanistický okrsok Závodie. Je vedená Roľníckou ul.
a Závodského ul. až po Rondel, kde pokračuje podchodom do Suvorovovej ulice a ul. Fándlyho až po ul. A. Bernoláka,
pričom sa napája na trasu H2.

Trasa H2 napája sídliská Solinky a Hliny I - VI na centrum, v opačnom smere pokračuje až do urbanistického okrsku Bytčica.
Po dokončení stavby diaľničného privádzača bude potrebné zmeniť trasu prepojenia sídliska Solinky a urbanistického
okrsku Bytčica a prispôsobiť ju zmenenej situácii. Trasa je vedená popri Smrekovej ulici stredom sídliska Solinky pešou
lávkou nad Centrálnou ulicou a v pokračovaní Hečkovou ul., Kraskovou, ulicami M. Urbana a Nešporovou k pešej lávke
cez Mostovú ul. a Ul. A. Bernoláka až do centra mesta.

Trasa H3 zabezpečuje napojenie urbanistického obvodu Vlčince na centrum mesta. Komunikácia je vedená po Nitrianskej
a Nanterskej ulici na Hlbokú cestu, pokračuje pod svahom Nemocnice a cez križovatku do Predmestskej ulice, ktorá končí
v centre mesta.

Trasa H4 napája na centrum mesta urbanistické okrsky Považský Chlmec a Budatín. Je vedená po moste cez rieku Kysuca,
po Ul. na starej hradskej, cez železničnú trať do centra urbanistického okrsku Budatín, po moste cez rieku Váh,
mimoúrovňovo pod estakádu na Kysuckú cestu a cez viadukt okolo Sadu SNP do centra mesta.

Trasa H23 je hlavná cyklistická komunikácia, ktorá prepája hlavné cyklistické komunikácie H2 a H3. Je vedená od pešej
lávky cez Mostovú ulicu a pozdĺž nej, okolo športovej haly a Mestskej plavárne, pozdĺž Ulice Vysokoškolákov
k Študentskému domov ŽU, pešou lávkou nad Obchodnou ulicou a paralelne so Záborského ulicou až na H3.
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VEDĽAJŠIE CYKLISTICKÉ KOMUNIKÁCIE
Trasa V1 je cyklistická komunikácia, ktorá umožňuje spojenie nového mestského cintorína s centrom mesta, je vedená
po Pietnej ul., Kvačalovej ul., Ul. M. Rázusa a Legionárskej ul.

Trasa V2 umožňuje prepojenie Rajeckej cyklomagistrály s H2, je vedená Bánovskou cestou, cez Gabajovu ul.
a vnútroblokom na Nešporovu ul.

Trasa V3 je ďalším prepojením urbanistického okrsku Bánová a urbanistického obvodu Západné priemyselné pásmo s H2.
Trasa využíva novovybudovaný mostný objekt ponad stavbu diaľničného privádzača a Rajeckú železnicu, pokračuje smerom
na Hliny VI, kde sa napája na H2.

Trasa V4 je v štvrtým prepojením východnej časti mesta na ostatné časti mesta „za traťou“, prepája urbanistický okrsok
Bánová a urbanistický obvod Západné priemyselné pásmo, so sídliskom Solinky a ním vedenou H2. Komunikácia je vedená
súbežne so IV. mestským okruhom, podchodom pod diaľničným privádzačom a vnútroblokom, južne od Gaštanovej ulice.

Trasa V5 je vedľajšia cyklistická komunikácia vedená sídliskom Solinky, v smere V-Z, ktorá spája H2 s rekreačnou
cyklistickou trasou vedúcou do Lesoparku Chrasť. Je vedená južne od nákupného strediska (centrum Soliniek)
a od Platanovej ulice po Obvodovú ulicu.

Trasa V6 spája H2 s H23 využívajúc novovybudovaný úsek samostatnej cyklistickej komunikácie medzi sídliskom Solinky
a Žilinskou univerzitou. Je vedená paralelne s Centrálnou ul., po uliciach Pod hájom, Veľký diel a (po južnej strane)
Vysokoškolákov, až po napojenie s H23.

Trasa V7 prepája V6 s H23 okrajom areálu Žilinskej univerzity. Z V6 odbočuje po Ceste k Paľovej bude a po prechode
areálom Žilinskej univerzity sa napája na Ulicu Vysokoškolákov.

Trasa V8 je vlastne pokračovaním H3 opačným smerom, z urbanistického obvodu Vlčince do k.ú. Rosina. Z Nitrianskej ulice
odbočuje cez Karpatskú ulicu na Rosinskú cestu a po nej na Dolnú Rosinskú ulicu.

Trasa V9 je prepojením H3 na Vodné dielo Žilina. Je vedená po Tulskej ul., cez Obežnú ul., mimoúrovňovo pod mostným
objektom na Košickej ulici na ul. Pri celulózke a odtiaľ na Vodné dielo Žilina.

Trasa V10 zabezpečuje prepojenie H3 s H4. Prechádza z urbanistického obvodu Vlčince západne od Bulharskej cesty,
popri Ul. sv. Cyrila a Metoda, nadjazdom ponad Košickú ul. a potom súbežne s ňou, po Štefánikovej ul. na Nám. A. Hlinku.
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REKREAČNÉ CYKLISTICKÉ KOMUNIKÁCIE
Súčasťou návrhu ÚPN – M sú aj rekreačné cyklistické trasy, ktoré zabezpečujú pohyb cyklistov v rekreačnom zázemí mesta
ako sú Bánovský Háj a Hradisko na západe, lesopark Chrasť na juhu, Dúbrava a Vodné dielo Žilina na východe, Hričovská
vodná nádrž, Chlmecký Vrch, Rochovica a Brodnianka na severe.

Z najbližších pripravovaných realizácií nových cyklotrás v Žiline je potrebné spomenúť budovanie Cyklotrasy hrad Budatín hrad Strečno, ktorú pripravuje Žilinský samosprávny kraj. Na stavbu bolo v auguste 2012 vydané územné rozhodnutie
a pripravuje sa projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu. Vybudovaná cyklotrasa spojí v súčasnosti necelistvé
úseky, jej celková dĺžka bude 34,5 km, z toho novonavrhované úseky cyklotrasy 11,9 km. Trasa začína pri Váhu
pri Budatínskom hrade a vedie po oboch stranách rieky Váh, Vodného diela Žilina až po hrad Strečno a Starhrad.
I keď plánovaná cyklotrasa bude plniť najmä rekreačnú cykloturistickú funkciu, v niektorých úsekoch (v intravilánej mesta
Žilina - v Mestskej časti Budatín) vyrieši i prepojenie Starého mesta s Budatínskym hradom, ktoré je jedným z problémových
miest v rámci cyklodopravy v Žiline.
Ďalšou plánovanou investíciou mesta v blízkej budúcnosti je prepojenie sídliska Vlčince s Vodným dielom Žilina od konca
trasy H3 súbežne s Rosinskou cestou s vyústením pri Hydrouzle.

Zobrazenie jednotlivých plánovaných cyklistických komunikácií vrátane zón s upokojenou dopravou, kde bude cyklodoprava
vedená po bežných komunikáciách znázorňuje nasledovný obrázok. Existujúce cyklotrasy sú označené červenou, plánované
modrou a zóny s upokojenou dopravou znázorňuje žlté šrafovanie. I keď v zobrazenej mierke sú ako zóny s upokojenou
dopravou vyšrafované rozsiahlejšie časti zastavaného územia daných mestských častí, návrhom je v budúcnosti vybrať
najvhodnejšie ulice a časti určené i pre cyklistov a tie označiť dopravnými tabuľami ako obytnú zónu s max. rýchlosťou
dopravy na 30 km/hod. Takto označená zóna poskytuje zlepšenie bezpečnosti pre cyklistov, ako aj ostatných účastníkov,
napr. chodcov a detí, pričom nepožaduje dodatočné značenie cyklistických komunikácií dopravným značením.
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Zobrazenie plánovaného stavu cyklotrás v rámci mesta Žilina

Zdroj: www.arcgeo.sk, OZ Mulica, MsÚ Žilina, spracovanie: riešiteľský tím
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Okrem budovania cyklistických komunikácií a spomínaných zón s upokojenou dopravou môžu podmienky pre cyklodopravu
v meste výraznou mierou zlepšiť i ďalšie tzv. nízkonákladové opatrenia, medzi ktoré patria:
Predsadené stopčiary na križovatkách
Predsadené stopčiary umožňujú cyklistom bezpečnejší prejazd na križovatkách. Sú viditeľní pre motoristov a na križovatkách
sa radia pred motorové vozidlá. Medzi križovatky, ktoré možno uvedeným spôsobom riešiť patria napr. križovatky:







Veľká Okružná - Spanyolova,
Predmestská - Veľká Okružná - Ul. 1 mája,
Veľká Okružná - Hálková,
Veľká Okružná - Komenského,
Legionárska - Veľká Okružná - Rázusova,
Hviezdoslavova - Kálov - Sasinkova - Kysucká

Vytváranie priestoru pre cyklistov na existujúcich dopravných infraštruktúrach v hlavnom dopravnom priestore
prostredníctvom ochranných cyklopruhov (viacúčelový pruh) alebo označením cyklopiktokoridorov
Vyznačené cyklopruhy a cyklopiktokoridory zlepšujú podmienky pre cyklistov na danom území, pričom by malo byť
samozrejmé, že cyklista sa bude môcť navigovať v rámci daného územia prostredníctvom dopravného značenia.
Cyklopiktokoridor je vodorovná dopravná značka, ktorá znázorňuje pohyb cyklistu na vozovke plus smer vyznačený
za pomoci šípok. Táto dopravná značka upozorňuje vodičov automobilov, že na danom úseku sa môžu stretnúť s cyklistami.
V prípade, že sa cyklista nachádza na ceste, nesmie ho vodič ohroziť. V prípade, že tam cyklista nie je, môže vodič
automobilu využiť aj priestor cyklokoridoru na jazdu.
V Žiline takto možno prostredníctvom cyklopiktokoridorov prepojiť cyklotrasu H3 a V10, resp. aspoň dočasne riešiť pohyb
cyklistov na sídlisku Hájik. Prostredníctvom cyklopiktokoridorov alebo vyhradenými cyklopruhmi možno riešiť nasledovné
komunikácie:






Vlčince - Ulice: Matice Slovenskej, Obežná, Obchodná, Sv. Cyrila a Metoda
Staré mesto – Ulice: 1. Mája, Predmestská, Vojtecha Spanyola, Veľká Okružná, Hálkova, Kálov, Hviezdoslavova
Hliny - Ulica: Tajovského
Solinky- Ulice: Hlinská, Obvodová, Centrálna
Hájik - Ulice: ulica Mateja Bela
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VÍZIA A CIELE PRE CYKLODOPRAVU V ŽILINE
VÍZIA
Žilina je cyklisticky atraktívnym mestom, ktoré vytvára vhodné predpoklady pre rozvoj aktívneho využívania
environmentálne priaznivých druhov dopravy, pričom dbá na vysokú bezpečnosť a ochranu všetkých účastníkov premávky.
Aktívne informuje občanov a návštevníkov o výhodách ekologických druhoch dopravy a vytvára strategické partnerstvá
na ich podporu.

STRATEGICKÝ CIEĽ
Zvýšiť príťažlivosť cyklodopravy, pešej a verejnej dopravy v meste, podporiť ich vzájomnú nadväznosť a tým prispieť
k zvýšeniu podielu ekologických foriem dopravy na celkovej preprave osôb v meste na úroveň 12 % do roku 2025.

ŠPECIFICKÉ CIELE
1) Systém dopravy: Znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy v meste prispôsobovaním a opatreniami v územnom,
dopravnom a koncepčnom plánovaní v prospech ekologických druhov dopravy.
2) Dopravná infraštruktúra: Rozšíriť a skvalitniť ekologicky priaznivú dopravnú infraštruktúru, osobitne cyklistickú.
3) Informovanosť a publicita: Zaviesť aktívne informovanie účastníkov dopravy o výhodách cyklodopravy, pešej a verejnej
dopravy v meste a o možnostiach ich efektívneho kombinovania formou pozitívneho marketingu tak, aby tvorili
rovnocenný spôsob dopravy v meste voči automobilovej doprave.
4) Bezpečnosť: Znížiť nehodovosť a kolízie cyklistov v mestskej premávke.

58

NÁVRHOVÁ ČASŤ - AKČNÝ PLÁN
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METODIKA TVORBY AKČNÉHO PLÁNU
Návrhy jednotlivých opatrení, ktoré sú súčasťou akčného plánu, a ktoré prezentujeme prostredníctvom nasledovnej
podkapitoly, vychádzajú z prezentovanej SWOT analýzy. Konkrétne sa snažia budovať na silných stránkach, odstrániť
existujúce slabé stránky, eliminovať hrozby a naplniť pozitívne očakávania. Jednotlivé návrhy zohľadňujú názory
riešiteľského tímu, výstupy z dostupných výskumov, odbornej literatúry a realizovaných projektov, a najmä postrehy
a pripomienky:



odbornej verejnosti (zamestnanci MsÚ v Žiline - odbor stavebný, dopravy, projektov EÚ, kultúry, športu, CR
a miestneho rozvoja, investičný, zástupcovia Žilinskej univerzity, zástupcovia Výskumného ústavu dopravného)
dotknutá verejnosť - cyklistická verejnosť, Mulica a iné,

Zber podkladov k jednotlivým opatreniam v rámci akčného plánu prebiehal formou osobných rozhovorov
so zainteresovanými osobami, dotazníkovým prieskumom, vedenou diskusiou a workshopom. V rámci logickej skladby
rešpektujú 4 definované špecifické ciele uvedené v predchádzajúcej kapitole.

Základnými princípmi a predpokladmi, z ktorých sme vychádzali pri spracovaní návrhovej časti akčného plánu boli:
1) Cieľom nie je (v prvom rade) budovať cyklotrasy, ale pracovať s verejným priestorom, kde bude mať miesto
i cyklista (skľudnené zóny, cyklistické pruhy, cyklotrasy, doplnková infraštruktúra a pod.) a podporovať aktivity
v oblasti rozvoja cyklodopravy v meste.
2) Politická vôľa a podpora i na miestnej úrovni sú zásadnými pre úspešnú podporu a propagáciu cyklistickej dopravy.
Primátor mesta a poslanci by mali záväzne prijať a samozrejme napĺňať ciele akčného plánu cyklistickej dopravy.
To znamená aj plánovať finančné prostriedky pre opatrenia uvedené v akčnom pláne a zvážiť potreby cyklistov
pri riešení projektov, ktoré s cyklistickou dopravou priamo nesúvisia.
Realizácia akčného plánu má zabezpečiť postupné dosiahnutie stanovenej vízie mesta v oblasti cyklodopravy a napĺňanie
jednotlivých cieľov. Za týmto účelom je nutné systematicky vykonávať navrhnuté opatrenia, navrhnuté s cieľom zlepšenia
súčasného stavu.
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V akčnom pláne sú obsiahnuté informácie o ukazovateľoch, ich východisková hodnota v roku 2012 a cieľová hodnota,
pričom pokiaľ je opatrenie alebo aktivita navrhované ako pravidelné, resp. s určitou periodicitou, je to zohľadnené
v navrhnutej cieľovej hodnote počas obdobia od roku 2012 do termínu dosiahnutia cieľovej hodnoty. Posledný stĺpec
obsahuje návrhy na zdroje financovania realizácie opatrení, ktorými sú: zdroje mesta, úvery, fondy EÚ a iné grantové
schémy, súkromné zdroje/investície, PPP a iné.
Vzhľadom k obmedzeným rozpočtovým možnostiam zainteresovaných odborov mesta a ťažký odhad vývoja situácie
je takmer nemožné alokovať v akčnom pláne finančné prostriedky na jednotlivé opatrenia a zároveň ich aj podrobnejšie
časovo spresniť.
Zodpovednosť za realizáciu jednotlivých opatrení závisí od toho ktorého opatrenia, vo väčšine prípadov je to hlavne mesto
(a jeho cyklokoordinátor), ktoré by malo byť zodpovedným subjektom. Mnohé opatrenia však môžu realizovať neziskové
a iné organizácie, ktoré získajú vhodný projekt a grant, či už samostatne alebo v spolupráci s Mestom. Veľa opatrení
je závislých na spolupráci a vytvorení funkčných partnerstiev mesta s inými organizáciami, napr. Mulica, OZ Truc sphérique
a inými neziskovými organizáciami pôsobiacimi v meste, Žilinským samosprávnym krajom, Žilinskou univerzitou, VÚD, štátnou
políciou, a pod.

AKČNÝ PLÁN
Akčný plán je navrhnutý tak, aby bol realistický v navrhnutých opatreniach, i keď prioritizácia a postup realizácie
jednotlivých opatrení sa môže zmeniť a bude závisieť od politickej vôle a disponibilných zdrojov mesta. Je to otvorený
dokument, ktorý v budúcnosti môže zohľadniť nové poznatky a skutočnosti z oblasti technického pokroku i prieskumov vývoja
dopravy v meste.
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Zorganizovanie stretnutia kľúčových aktérov
v oblasti cyklodopravy v meste za účelom
prerokovania Akčného plánu a rozdelenie kompetencií
(napr. počas organizovania cyklokonferencie v roku
2013 v Žiline)
Spracovanie Generelu cyklistickej dopravy a ako
nadstavba jeho následné posúdenie tzv. auditom
BYPAD - Bicycle Policy analysis (obdoba certifikátu)
Realizácia prieskumu dopravných návykov
obyvateľov s cieľom zistiť ich pohľad na cyklistiku
a ostané ekologické formy prepravy
Zavedenie funkcie cyklokoordinátora na MsÚ, ktorý
bude zodpovedný za napĺňanie cyklistickej politiky
mesta, bude spolupracovať so zainteresovanými
odbormi a externými partnermi a aktívne sa
zúčastňovať prípravy strategických rozvojových
dokumentov mesta
Zavedenie systému pravidelných stretnutí
Žilinského cyklistického fóra – diskusia občanov
a odborníkov v oblasti cyklodopravy, polície, VUC
a iných externých organizácií s predstaviteľmi mesta
Aktívna podpora cyklodopravy predstaviteľmi
mesta – zastrešenie a účasť na plánovaných akciách,
aktívna podpora a integrácia cyklodopravy do
strategických a rozvojových dokumentov mesta
Vytvorenie mechanizmu, ktorý by zabezpečil
zahrnutie záujmov a potrieb cyklistov pri plánovaní
novej infraštruktúry i rekonštrukciách, napr.: pri
spracovaní predprojektovej a projektovej
dokumentácie komunikácií uplatnovať u zhotoviteľov
potrebu zapracovania návrhov riešenia cyklodopravy;
pri developerských projektov vyžadovať posúdenie a
návrhy z hľadiska riešenia nemotorovej/cyklistickej
dopravy; vo všetkých stupňoch územnoplánovacej
dokumentácie počítať s opatreniami v prospech
cyklistickej dopravy, a pod.

1.2 Financovanie

Navrhované opatrenia resp. aktivity

1.3 Iné

1. Systém dopravy
Znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy v meste

Oblasť

1.1 Koncepčné a prierezové trvaloudržateľné plánovanie

Indikátory
Špecifický
cieľ

Sledovaný
ukazovateľ

Cieľová
hodnota

Termín
dosiahnutia

0

1

2013

0

1

2013

0

1

2015

Vykonaný prieskum
dopravných návykov

1

4

2025

Obsadená pozícia
cyklokoordinátora

0

1

2015

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy

Zorganizované
cyklofóra

1

14

2025

Bez nárokov na
zdroje

Dokument so
záväzkom
jednotlivých
partnerov
Vypracovaný
Generel
Audit BYPAD

Vytvorenie koncepcie systému priamej podpory
ekologickej prepravy pre zamestnancov a žiakov,
ktorí využívajú bicykle ako dopravný prostriedok po
väčšiu časť roka

Bez nárokov na
zdroje
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy

Bez nárokov na
zdroje

Fungujúci
mechanizmus

Každoročne
samostatne
Zavedenie systému finančného plánovania a tvorby
vyčlenené
zdrojov na účely rozvoja a zvyšovania bezpečnosti
rozpočtové položky
cyklodopravy v meste (investičné i neinvestičné zdroje)
v rámci mestského
rozpočtu
Aktívne vyhľadávanie a následné využívanie
Počet predložených
externých finančných zdrojov využiteľných na rozvoj projektov cez
cyklodopravy a ostatných ekologických foriem
grantové schémy
prepravy (štrukturálne fondy EÚ 2014-2020, ďalšie
európske a iné programy podpory, sponzori,
realizácia spoločných projektov - spolupráca s VUC,
ŽU a inými potenciálnymi partnermi/prijímateľmi
Objem získaných
umožňuje v plnej miere využiť možnosti synergie)
finančných
Pozn.: Financovanie podpory cyklodopravy nemusí byť,
príspevkov
a nie je zahrnuté len v programoch súvisiacich
s dopravou, ale i v programoch riešiacich problematiku
trvalo-udržateľného rozvoja, klimatických zmien či
zdravia a pod.
Zintenzívnenie spolupráce so súkromnými
Počet realizovaných
investormi a developermi pri financovaní základných
investícií súkromným
a doplnkových prvkov cyklo infraštruktúry v meste,
sektorom
napr. cyklostojany, stojiská, úschovne, požičovne a pod.
Počet preškolených
Zaistiť vzdelávanie zodpovedných osôb a kontakt
zamestnancov
s aktuálnymi trendmi pri riešení problematiky
Počet absolvovaných
a propagácii cyklodopravy v mestách - účasť
študijných
zástupcov mesta na ponúkaných vzdelávacích kurzoch,
a poznávacích ciest
študijných cestách, konferenciách, seminároch, napr.
a konferencií,
každoročná Cyklokonferencia v SR i ČR
seminárov
Spoločné projekty a
Rozvoj aktívnej spolupráce so Žilinskou univerzitou
aktivity
a VÚD pri tvorbe koncepcií a realizácií prieskumov
v oblasti cyklodopravy v meste
Vykonané prieskumy
Podpora prípravy integrovaného dopravného
systému - prepojujúceho cyklodopravu s verejnou
hromadnou dopravou
Podporovať aktivity a činnosť rôznych neziskových
a športových organizácií, cyklozdružení a záujmových
spolkov v meste

Zdroje na realizáciu

Východisková
hodnota

Funkčný systém
integrovanej
dopravy
Počet podporených
cyklospolkov
Počet poskytnutých
sezónnych
zľavnených lístkov
pre cyklistov, ktorí
využívajú MHD len
počas zimy
a nepriaznivého
počasia

0

1

2015

Bez nárokov na
zdroje

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné

0

13

2025

N/A

5- 10

2025

N/A

1 mil. EUR

2025

N/A

5

2020

N/A

10

2020

N/A

20

2025

N/A

3

2020

1

5

2025

0

1

2022

N/A

5

2025

0

10 000

2020

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné

Súkromné
investície
PPP
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné zdroje
Iné

Indikátory

2.1 Evidencia

Oblasť

Navrhované opatrenia resp. aktivity

Zavedenie systému pravidelnej aktualizácie
pasportizácie miestnych komunikácií, cyklotrás
a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - stojany,
prístrešky, informačné panely, oddychové miesta
a pod.

2.2 Budovanie nových prvkov a údržba existujúcich

Zavedenie systému pravidelného sčítania cyklistov
na vybraných trasách

2.3 Opatrenia podporujúce ekologické druhy dopravy,
osobitne cyklodopravy

1.

2. Dopravná infraštruktúra - Rozšírenie a skvalitnenie ekologicky priaznivej dopravnej infraštruktúry, osobitne cyklistickej

Špecifický
cieľ

Budovanie a značenie nových trás zmysle platného
ÚPN Mesta Žilina (podľa finančných možností mesta)

Sledovaný
ukazovateľ

Komplexná
pasportizácia
miestnych
komunikácií
Počet aktualizácií
pasportizácie
cyklotrás a
cyklistickej
infraštruktúry
Počet elektronických
cyklosčítačov
Zrealizované
profilové sčítania na
viacerých
stanovištiach
Km vybudovaných
a označených
cyklotrás
Počet funkčných
cyklostojanov v
meste

Znovu sprevádzkovanie mestskej požičovne
bicyklov a podpora vytvárania ďalších
Redukcia individuálnej motorovej dopravy v centre
mesta a v mestských častiach, vytvorenie BUS+cyklo
pruhov (Veľká Okružná), úprava parkovania
i s ohľadom na prejazd cyklistov, vytvorenie
parkovacích miest pre cyklistov, a pod.
Realizácia ďalších nízkonákladových opatrení pre
zlepšenie podmienok pre cyklodopravu – ochranné
cyklopruhy, cyklopiktokoridory na vybraných
komunikáciách, predsadené stop čiary na vybraných
križovatkách
Spriechodnenie jednosmerných ulíc pre cyklistov
v oboch smeroch a otvorenie ďalších častí peších zón
cyklistom

Cieľová
hodnota

Termín
dosiahnutia

1

4

2025

0

5

2025

2

4

2020

3

2025

10

2017

29

2025

280

2013

350

2025

0

5

2025

Počet vybudovaných
požičovní a zberných
miest

0

5

2025

Počet mestských
požičovní

0

1

2013

1

2

2020

0

7

2020

0

5

2025

0

10

2020

0

8

2017

0

10

2015

1

3

2015

0

5

2017

Budovanie vybraných prvkov cykloinfraštruktúry osadzovanie vhodných cyklostojanov na vytipovaných
miestach, budovanie prístreškov, informačných panelov, Počet krytých
a pod.
a monitorovaných
stojísk a úschovní
Podpora systému implementácie Bike&Ride do
praxe
(obidve železničné stanice v meste a autobusová
stanica) + záchytné parkoviská, významné podniky

Východisková
hodnota

Počet ostatných
požičovní
Počet zón so
zníženou rýchlosťou
na 30 km/hod
Km BUS + cyklo
pruhov
Počet upravených
križovatiek
s predsunutými stop
čiarami
Km ochranných
cyklopruhov a
cyklopiktokoridorov
Km spriechodnených
jedno-smerných ulíc
Otvorené časti peších
zón cyklistom

Preprava bicyklov na vybraných trasách MHD – zo
vzdialenejších mestských častí (vyjednať s Dopravným
Počet liniek MHD
podnikom možnosť prepravy na plošine pre prepravu
s umožnenou
detských kočíkov, možnosť obmedzenia mimo dopravnú
prepravou bicykla
špičku, alebo pri náhlej zmene počasia, konečné
rozhodnutie by bolo na vodičovi)

1

8
N/A

Zdroje na realizáciu

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné
investície
PPP
Iné
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné
investície
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné
investície

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Zdroje mesta
Súkromné
investície

Indikátory

3.2 Informovanie o možnostiach cyklodopravy v meste

3.1 Informovanie o prebiehajúcich
aktivitách

Oblasť

3.3 Marketingová podpora – aktívna
propagácia cyklodopravy

3. Informovanosť a publicita
Zaviesť aktívne informovanie účastníkov dopravy o výhodách cyklodopravy, pešej a verejnej dopravy v meste a o možnostiach ich efektívneho kombinovania

Špecifický
cieľ

Navrhované opatrenia resp. aktivity

Zaistiť medializáciu aktivít mesta v rámci projektu
Central MeetBike a ďalších aktuálnych aktivít mesta
formujúcich stratégiu cyklodopravy

Zaviesť a udržiavať systém informovanosti
verejnosti o aktuálnom dianí a podpore
cyklodopravy v meste, prostredníctvom
masovokomunikačných a digitálnych médií, ako i cez
vydávanie aktualizovaných cyklomáp, informačných
letákov a plagátov
Vybudovanie a prevádzka informačného portálu pre
cyklistov (napr. ako podstránka alebo odkaz na
webe TIKu, resp. Mesta) s informáciami ako:
- cykloprehliadky mestom vedené miestnymi
znalcami, pri ktorých sa verejnosť môže zoznámiť s
vhodnými trasami pre dopravnú obslužnosť,
- značené a doporučené cyklotrasy
- info pre turistov (pamiatky - historické, prírodné,
technické, hotely, reštaurácie, požičovne a servisy
bicyklov, zariadenia s akreditáciou vítania,
športové areály)
- niekoľko tipov na výlet - rôzne dlhé a rôzne
náročné
- aktuálne organizované akcie - tak cyklistické ako
tie, na ktoré je možné bicyklom zájsť
- zámery mesta v oblasti cyklodopravy a postup ich
prípravy a realizácie
- diskusné fórum
- odkazy na cestovné poriadky cyklobusov a vlakov
Zaradenie pravidelne opakujúcich sa podujatí
podporujúcich cyklodopravu do každoročného
kalendára mestských podujatí s plošnou
prezentáciou (už zavedené propagačné cyklojazdy
mestom, akcie v rámci Týždňa mobility, Dňa Zeme
a nové akcie, napr. „Týždeň na bicykli“, Deň bez áut,
a pod.)

Sledovaný
ukazovateľ

Aktualizované
priebežné informácie
na webstránke mesta
Elektronický
samovyhodnocovací
dotazník k Zelenému
akčnému plánu a ku
Generelu cyklistickej
dopravy
Automatizovaný
systém zverejňovania
informácií
o prebiehajúcich
aktivitách
Samostatný
informačný portál
Virtuálna
cykloprehliadka
mesta

Uplatňovanie princípu „ cyklista je vítaný“ i medzi
podnikateľmi pôsobiacimi na území mesta
Ísť príkladom - zavedenie služobných bicyklov pre
zamestnancov mesta na služobné cesty v rámci mesta
(zaistiť jednotný dizajn a označenie)

Cieľová
hodnota

Termín
dosiahnutia

0

1

2013

0

2

2013

0

1

2015

0

1

2015

0

1

2017

Elektronická mapa
všetkých mestských
cyklotrás a mapové
zobrazenia
prevádzok servisov
a požičovní

0

1

2016

Kalendár mestských
podujatí

0

1

2013

Aktualizovaný
kalendár mestských
podujatí

Aktívna realizácia
celomestského
programu „do školy
Zavedenie systému informovanosti škôl
na bicykli“
a zamestnávateľov o možnostiach aktívnej podpory
cyklistiky (do školy na bicykli, do práce na bicykli
Aktívna realizácia
a pod.)
celomestského
programu „do práce
na bicykli“
Zavedenie
pravidelnej rubriky
Využitie mediálnych nástrojov k podpore cyklistickej v mestských/regionál
dopravy a zvyšovaniu povedomia o jej výhodách –
nych periodikách
definovať komunikačný plán
venovanej
problematike
cyklodopravy v meste
Realizácia marketingovej kampane – „bicykel je
v meste vítaný“ - logo, jednotný dizajn

Východisková
hodnota

0

17

2025

0

1

2014

0

1

2014

0

1

2015

Prvá kampaň

0

1

2013

Periodicky sa
opakujúce kampane

0

13

2025

N/A

25

2017

0

10

2020

Označené prevádzky
Počet služobných
bicyklov

Špecifický cieľ

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné
investície
Iné

Bez nárokov na
zdroje

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné
investície
Iné

Zdroje mesta
Iné

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné
investície
Iné
Súkromné
investície
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy

Indikátory
Špecifický
cieľ

Oblasť

Navrhované opatrenia resp. aktivity

4.2 Zabezpečený bicykel

4.1 Bezpečne na bicykli

V spolupráci s Mestskou políciou a Policajným zborom
SR poskytovať osvetu ohľadom vzájomnej
ohľaduplnosti a bezpečnosti medzi všetkými
účastníkmi cestnej premávky

4. Bezpečnosť
Zníženie nehodovosti a kolízií cyklistov v mestskej premávke

Špecifický cieľ
Sledovaný
ukazovateľ

Podpora realizácie národného projektu BECEP na
miestnej úrovni v oblasti cyklodopravy

Počet zrealizovaných
prednášok na
školách (2 x na
každej škole)
Počet zrealizovaných
prednášok pre širokú
verejnosť
Počet realizovaných
čiastkových aktivít
projektu BECEP na
území mesta Žilina

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

Termín
dosiahnutia

N/A

36

2025

N/A

10

2025

N/A

Zefektívnenie systému dopravného značenia
upozorňujúceho vodičov motorových dopravných
prostriedkov resp. chodcov na prítomnosť cyklistov
Zavedenie hliadok a cyklohliadok v rannej
a popoludňajšej špičke, na kritických miestach,
monitorujúcich bezpečnosť cyklodopravy.
V spolupráci s Políciou SR zaviesť systém monitoringu
dopravných nehôd cyklistov s presným popisom
miesta a príčin a získané dáta využívať na vytipovanie
nebezpečných miest a zavedenia opatrení na zvýšenie
bezpečnosti a pre potreby strategického plánovania
dopravného systému mesta Žilina.

Realizácia preventívnych opatrení proti krádežiam
a poškodeniam bicyklov

Revízia doplnkovej infraštruktúry - stojany, kryté
prístrešky a pod. vo vzťahu k zabezpečeniu
bezpečného uloženia bicykla

Funkčný systém
hliadok

0

1

2017

Systém samostatného
monitoringu nehôd
cyklistov

0

1

2017

0

5

2020

0

10

2018

N/A

35

2020

N/A

20

2020

Zavedenie
elektronického
monitoringu stojísk
pre bicykle
Zavedenie
elektronického
monitoringu aktívne
využívaných
vybraných stojanov
na bicykle
Počet
zmodernizovaných
a bezpečných
priestorov na
odkladanie bicyklov
Počet nových
bezpečných
priestorov na
odkladanie bicyklov

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Iné
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné
investície
Iné

Zdroje mesta
Fondy EÚ a iné
grantové schémy
Súkromné
investície
Iné

Tento projekt je realizovaný prostredníctvom Programu Central Europe, ktorý je spolufinancovaný Europskym fondom regionálneho rozvoja.

