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Reportáž

Za čistejší vzduch pre všetkých

Konferencia Cyklistická doprava 
V dňoch 25. – 26. septembra 2013 sa Žilina stala hlav-
ným mestom cyklodopravy. V zasadačke úradu Žilinského 
samosprávneho kraja sa konal už 5. ročník odbornej kon-
ferencie Cyklistická doprava 2013. Na konferencii sa stret-
li mnohí odborníci zo Slovenska a Českej republiky, ktorí 
prezentovali najnovšie skúsenosti v tejto oblasti. Prítomný 
bol aj prvý slovenský národný cyklokoordinátor Ing. Peter 
Klučka, ktorý vyjadril maximálnu podporu a pomoc cyklis-
tom pri zlepšovaní ich podmienok na Slovensku. Minimálne 
rovnakú ochotu prejavili aj viacerí krajskí cyklokoordináto-
ri, ktorí práve tu po prvýkrát verejne predstavili svoje plány 
na poli cyklodopravy a cykloturistiky vo svojom regióne. 
Konferencia už tradične pritiahla aj českého národného 
koordinátora pre cyklistiku Jaroslava Martinka, ktorý zdô-
raznil, že je rád, že aj Slovensko má v podpore cyklodopra-
vy „dobre našliapnuté“. Okrem celého radu veľmi pod-

Európsky týždeň mobility v Žiline
netných prednášok boli na konferencii 
taktiež prezentované dobré skúsenosti, 
napr. z integrácie cyklistov do verejnej 
osobnej dopravy v Banskej Bystrici 
prostredníctvom cyklobusov či propa-
gácia cyklistiky ako životného štýlu z 
Bratislavy a z Prešova. Súčasťou bolo 
aj udeľovanie ceny Pedál za rozvoj v 
oblasti cyklodopravy a cykloturisti-
ky na Slovensku. Tohtoroční ocenení 
boli mesto Trnava, Občianska cyklo-
iniciatíva Banská Bystrica a Žilinský 
samosprávny kraj.
Popri samotnej konferencii sa konali aj 
sprievodné akcie ako workshop a seminár cyklodopravy, 
na ktorom si účastníci osobne na bicykli pozreli niektoré 
dobré a zlé riešenia pre cyklistov v meste Žilina. Boli im 
predvedené automatické sčítače pre cyklistov, novo osa-
dené cyklostojany ako aj dielňa Recykel, kde sa zo starých 
bicyklov stávajú nové dvojkolesové tátoše. 
Dôležitý je fakt, že sa konferencia stala nielen pasívnym 
miestom, kde sa prednášali príspevky, ale aj skutočne 
aktívnym cyklofórom, na ktorom bolo možné vymieňať si 
názory, idey, ako aj skúsenosti z rôznych kútov Slovenska 
a od rôznych kľúčových hráčov, ako sú miestni aktivisti, 
úradníci, pracovníci odborných inštitúcií, či prevádzkova-
telia verejnej dopravy. Na konferen-
cii sa organizačne podieľali: Mesto 
Žilina, VÚD Žilina, REC Bratislava, 
OZ MULICA a Žilinský samosprávny 
kraj. Zúčastnilo sa jej 80 účastníkov z 
viac ako 49 inštitúcií a združení.

Veľká jesenná cyklojazda 
v Žiline 
Služobná cesta do Austrálie, pichnutá 
duša, zlomená noha, zemetrasenie 
– bolo veľa dôvodov, prečo práve v 
ten deň, 22. septembra, nesadnúť na 
bicykel. Hlavne, keď ich bolo v Žiline 

plné mesto, ulice boli spomalené, zvončeky hulákali... To 
sa konala už 12. tradičná Veľká jesenná cyklojazda pri 
príležitosti Svetového dňa bez aút s klasickým štartom na 
Námestí A. Hlinku v Žiline. Nadšenci tentokrát zamierili do 
Považského Chlmca, kde im miestni aktivisti ukázali stav 
miestnej cykloinfraštuktúry, svoj návrh trasovania dôle-
žitej Vážskej cyklomagistrály cez túto mestskú časť ako 
aj mnohé iné tajomstvá Chlmca. Cyklojazdy sa zúčastnilo 
100 žilinských cyklonadšencov.
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V nedeľu 22. septembra na 
Svetový deň bez áut skončil 
Európsky týždeň mobility (ETM) 
– celotýždňové podujatie, pod 
ktorého úspešnosť sa v mieste 
svojho sídla v Banskej Bystrici 
„podpísala“ aj Slovenská agentú-
ra životného prostredia (SAŽP), 
popri dvoch ďalších hlavných 
organizátoroch – Meste Banská 
Bystrica a Občianskej cykloini-
ciatíve Banská Bystrica.
Tohtoročný ETM sa niesol v du-
chu témy: Čisté ovzdušie – vaša 
voľba. Cieľom jeho aktivít bolo 
upriamiť pozornosť verejnosti na 
využívanie alternatívnych spôso-
bov dopravy – MHD, bicyklov aj 

Laureáti Ceny Pedál za rozvoj v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na 
Slovensku 2013

pešej chôdze. V našich mestách výrazne prevažuje osobná 
automobilová doprava, napr. v Banskej Bystrici sa podieľa 
na preprave osôb viac ako 60 %, ktorá okrem exhalátov 
prináša aj ďalšie negatíva – parkovacie plochy vytláčajú 
zeleň, ranné a popoludňajšie dopravné zápchy, dopravné 
nehody... Od každého dospelého obyvateľa mesta závisí, 
aký vzduch bude dýchať, ako sa bude obraz našich miest 
vyvíjať ďalej. Keď namiesto do auta nastúpi do MHD, od-
vezie sa do práce bez starostí, kde zaparkuje auto a s dob-
rým pocitom, že urobil niečo pre zdravšie životné prostre-
die. Ak si vyberie bicykel alebo chôdzu, „príspevok“ bude 
ešte výraznejší, navyše urobí niečo aj pre svoju fyzickú 
kondíciu. Nehovoriac o tom, že najúčinnejším výchovným 
prostriedkom je pozitívny príklad. 
Pondelok v znamení elektromobility
Alternatívou osobných automobilov, v ktorej mnohí vidia veľ-
kú budúcnosť, sú elektromobily. Elektromobilita bola hlav-
nou témou programu prvého dňa banskobystrického ETM. Cyklobusom na Španiu Dolinu


