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▪ Zníženie produkcie CO2

▪ Vyššia kapacita komunikácií-
nižší záber verejného
priestoru

▪ Menšie priestorové nároky
na parkovanie

▪ Ďalšie ... zdravotné benefity,
ekonomické...

Aké sú benefity
cyklistickej dopravy?



PDCA cyklus



Fáza plánovania
• Zhodnotenie súčasného stavu

– Pasportizácia existujúcej infraštruktúry, tvorba technickej 
mapy alebo GIS

– Realizácia dopravných prieskumov
• Sčítania cyklistickej dopravy
• Dopravno-sociologické prieskumy

• Návrh strategických dokumentov
– Generálny dopravný plán (ako súčasť územného plánu)

– Generel cyklistickej dopravy
– Plán udržateľnej mobility



Upravuje zákon 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

• Územnoplánovacie podklady
– urbanistická štúdia

– územný generel

– územná prognóza

– územno-technické podklady

• Územnoplánovacia dokumentácia
– Koncepcia územného rozvoja Slovenska

– územný plán regiónu

– územný plán obce

– územný plán zóny



OpenStreetMap
V slovenských 
podmienkach ide 
o najrozsiahlejšiu databázu 
cyklotrás. Vo svojich 
editoroch poskytuje aj 
informácie o type 
infraštruktúry, či 
aktuálnych problémoch. 

Zdroj: OpenStreetMap



Strava Heatmap

Mapa zobrazuje 
pohyb cyklistov či 
chodcov/bežcov 
využívajúcich túto 
aplikáciu. 

Zdroj: Strava, Inc.



Do práce na bicykli

Heatmapa zobrazuje 
dáta o pohybe cyklistov 
počas kampane do 
práce na bicykli v 
konkrétnych rokoch.

Zdroj: Strava, Inc.



Mapovanie (pasportizácia cyklotrás):

Pasportizácia slúži 
k zisteniu skutočného 
technického stavu a 
evidencií stavieb vrátane 
pozemných komunikácií. 



• zvislé a vodorovné dopravné značenie 
• typ CYK 
• dopravný priestor (hlavný alebo pridružený)
• povrch (asfaltobetónový, cementobetónový, 

dláždený, nespevnený ...) 
• poruchy
• dĺžka, šírka pruhov alebo pásov
• prevádzka (jednosmerná, obojsmerná)
• zemepisná poloha (súradnice bodov na trase)

Čo sledovať?



Zdroj: https://www.google.com/ Inc., Garmin



Výsledky 2013: Cyklistický index a Index 
hustoty mestských cyklotrás

Cyklistický index  Rozloha mesta 

Index hustoty 

mestských 

cyklotrás 

[km/1000 obyv.] [km2] [km/km2]

Svit 3,86 7 620 0,507 4,55 0,848

Bratislava 99,79 415 589 0,24 367,66 0,271

Dunajská Streda 3,121 22 561 0,138 31,45 0,099

Poprad 6,548 52 765 0,124 63,11 0,104

Nitra 8,168 78 607 0,104 100,45 0,081

Žilina 8,306 81 382 0,102 80,03 0,104

Košice 22,767 240 164 0,095 243,82 0,093

Martin 5,184 57 023 0,091 67,74 0,077

Trenčín 4,274 55 883 0,076 82 0,052

Spišská nová Ves 1,877 37 767 0,05 66,67 0,028

Mesto

Celková dĺžka 

mestských 

cyklotrás v 

katastrálnom 

území mesta v 

roku 2013 [km]

Počet 

obyvateľov k 31. 

12. 2012



Vývoj v Bratislave v rokoch 2013-2017

2013 3563 1607 7003 560 18991 11428 56638 99790

2015 3248 1733 12553 970 20187 13249 58622 110562

2016 3930 1850 13157 1101 19816 13114 58973 111941

2017 4778 1850 15681 1210 19876 12370 59784 115549
Percentuálny nárast 

medzi rokmi 2013 a 

2017
34,10% 15,12% 123,92% 116,07% 4,66% 8,24% 5,55%

Percentuálny nárast 

medzi rokmi 2013 a 

2017

spoločná 
cestička  pre 

chodcov a  

cykl i s tov s  

oddelenou 

prevádzkou

spoločná 
cestička  pre 

chodcov a  

cykl i s tov so 

zmiešanou 

prevádzkou

84,71% 5,71%

Rok

Dĺžka mestských cyklotrás [m]

V HDP ako Mimo HDP ako

Spolu
pruh pás

koridor pre 
cyklistov

priechod pre 
cyklistov

samostatná 
cestička  

15,79%



Realizácia sčítaní a prieskumov

• Sčítania cyklistickej dopravy

• Anketové prieskumy

• Dopravno-sociologické prieskumy



Sčítania cyklistickej 
dopravy

• Manuálne – ručné 
sčítania

• Automatické 
• Kombinované – ručné 

vyhodnocovanie 
kamerových záznamov



Anketové prieskumy

• CATI, CAWI, PAPI...



Dopravno-sociologické 
prieskumy

• Časovo a finančne 
náročné

• Je potrebná veľká 
vzorka a zber v 
domácnostiach



• Generálny dopravný plán (súčasť územného plánu)

• Generel cyklistickej dopravy

• Plán udržateľnej mobility

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

• Adaptačná stratégia

Návrh strategických dokumentov



Účasť verejnosti



Treba plánovať pre budúcnosť




