
Manuály tvorby verejných priestranstiev n Integrované dopravné systémy n Udržateľná a moderná mestská mobilita

rok 2019, 31. ročník

Mestská MobIlIta
       URbaNIZMUS   
   DOPRAVA



2 3URBanita URBanita

Menej áut a viac priestoru pre chodcov a verejnú osobnú dopravu. 
To je hlavným heslom aktuálneho čísla časopisu Urbanity. Riešení, 
ako dosiahnuť vyvážený stav, je niekoľko. Tie si však vyžadujú  
aj ústupky zo strany nás, ľudí. Naša pohodlnosť spôsobila,  
že chodníky zaberajú autá, trávniky sa stali dočasnými 
parkoviskami a podobne. Dôležité je preto začať zmenou  
nastavenia v hlave. Ďalším krokom ako pochopiť, že bez áut 
nám bude lepšie, sú simulácie a vizualizácie moderných riešení 
mestskej mobility. Dobrým príkladom, ktorý túto predstavu 
stelesňuje v podmienkach hlavného mesta, je projekt premeny 
Mickiewiczovej ulice v Bratislave. Hlavná myšlienka je postavená 
na upokojení ulice z hľadiska automobilovej dopravy a vytvorení 
príjemného miesta pre obyvateľov, peších a cyklistov,  
ktoré vznikne prirodzeným nadviazaním na Obchodnú ulicu.

Petra Hašová, šéfredaktorka
 
Mickiewiczova ulica – pokus, ako by vyzerala jedna z najrušnejších  

ulíc Bratislavy bez motorovej dopravy. Foto: Marek Jančúch
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D 
oprava sa v súčasnosti snáď najčastejšie spája so slovom problém: Doprava ako 
najväčší klimatický problém; Doprava mesta ako problém číslo jeden; Doprava sa stáva 
neprekonateľným problémom... Ako riešiť tento dopravný rébus v našich mestách  

a regiónoch, predstavili v aktuálnom čísle Urbanity odborníci, ktorí sa problematike dopravy 
venujú z rôznych aspektov.

Od  urbanistov, dopravných inžinierov, rovnako ako od politikov a reprezentantov verejnej 
správy sa očakáva, že poskytnú modely a riešenia, ako problém dopravy najmä  
v urbanizovanom území vyriešiť. V minulosti sa ľudstvo upínalo skôr k vizionárskym  
a prelomovým riešeniam vo vzťahu k vývoju nových dopravných prostriedkov, ktoré mali 
zásadným spôsobom  zmeniť dopravu v mestách budúcnosti, či zabezpečiť efektívnu  
prepravu medzi nimi. V súčasnosti sú síce vizionárske riešenia stále predmetom bádania  
a technických inovácií (airmobil, Hyperloop...), ale vo vzťahu k mestu a regiónu prím zohrávajú 
skôr jednoduché, univerzálne platné, odskúšané a funkčné riešenia. Riešenia, ktoré 
zodpovedajú podstate mesta, je ich  možné ľahko a najmä postupne realizovať. Pohybujeme sa 
po špirále kvalitatívnych zmien už overených princípov. Tieto princípy sú základom koncepcie 
udržateľného mesta, ktoré stavia na pešom pohybe, cyklistickej a verejnej doprave. Ideál 
predstavuje kompaktné a polyfunkčné mesto uplatňujúce zásadu „krátkych ciest“. 

Problémy s dopravou v urbanizovaných územiach úzko súvisia ako so zdedenou štruktúrou 
našich miest, tak aj s ich súčasným nekontrolovaným rozvojom. Päťdesiat rokov uplatňovaný 
funkcionalistický princíp rozvoja programovo delil mesto na funkčné zóny vzájomne spájané 
dopravou. To kládlo a stále kladie enormné nároky na prepravu jeho obyvateľov za prácou  
a vybavenosťou. K tomu sa v súčasnosti pripájajú problémy s dopravou zo suburbánnych 
oblastí.  

Preto koncepciu rozvoja mesta nie je možné oddeliť od koncepcie rozvoja dopravy.  
Sú vo vzájomnom podmieňujúcom sa vzťahu a ten je potrebné harmonizovať.

Je to výzva na vzájomnú spoluprácu urbanistov, dopravných inžinierov, geografov, 
architektov, ale aj sociológov a zodpovedných pracovníkov verejnej správy, aby spoločne 
presadzovali a aplikovali princípy udržateľnej dopravy do našich miest a regiónov.

EDITORIÁL

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.  
prorektorka Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave 

Foto: Adrian Gubčo
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Zázemie Bratislavy sa dynamicky mení pod vplyvom suburbanizácie. Výstavba 
rozsiahlych rezidenčných zón prináša do vidieckeho prostredia nových rezidentov, 

ktorých zamestnanie a každodenné aktivity sú silne naviazané na Bratislavu.  
Nárast intenzity dopravy sa najviac prejavuje v mieste vstupov hlavných 

dopravných komunikácií do mesta. Niekoľko desiatok minút trvajúce zdržania  
sa stali každodennou súčasťou života väčšiny obyvateľov zázemia mesta.  

Prvým krokom k zlepšeniu dopravnej situácie v okolí hlavného mesta je poznanie 
smeru a intenzity denných prepravných tokov. Analyzovať súčasnú zložitú situáciu 

v doprave nám môžu pomôcť aj lokalizačné údaje mobilnej siete. 

P
red vyše 20 rokmi sa v zázemí Bratislavy objavili rodinné 
domy, ktoré po viacerých stránkach nezapadali do pô-
vodnej vidieckej zástavby. Fasády zdobené balustrádami  
a netradičné architektonické riešenia využívajúce pestrú 

paletu tvarov a materiálov boli demonštráciou novonadobudnutých 
možností, ktoré priniesol pád socialistického režimu a etablova-
nie trhovej ekonomiky. Hoci nové rezidencie v blízkosti mesta boli 
spočiatku dostupné len pre novovznikajúce ekonomické elity, boli 
už prvým signálom znovuobnovenia dekoncentračných tendencií, 
ktoré boli tlmené riadenou urbanizáciou socialistického režimu viac 
ako štyri desaťročia. 

Populačný a ekonomický rast v zázemí mesta, ktorý prebieha 
pod vplyvom jeho priestorovej expanzie, označujeme termínom 
suburbanizácia. Tento fenomén má rozličné prejavy, v slovenskom 
prostredí ho môžeme pozorovať najmä prostredníctvom výstav-
by rodinných domov, ktoré vyrastajú 
na okrajoch vidieckych obcí v zázemí 
veľkých miest. Nové kolónie rodinných 
domov sa často označujú ako „sate-
lity“ (satelitné mestečká), keďže ich 
obyvatelia sú svojimi každodennými 
aktivitami pevne naviazaní na mesto 
a vidiecke prostredie využívajú len 
ako „nocľaháreň“. Hoci sa bývanie v 
zázemí Bratislavy stalo pre mnohých 
ľudí splneným snom o bývaní vo vlast-
nom rodinnom dome, asi každý z nich 
pocítil aj negatívne vplyvy živelného 
rozvoja. 

Medzi najviditeľnejšie dosahy su-
burbanizácie patrí rozsiahly nárast indi-
viduálnej automobilovej dopravy, ktorá 
zabezpečuje každodennú dochádzku 
obyvateľov nových rezidenčných zón 
za prácou a službami v Bratislave. 
Dopravná infraštruktúra ani preprav-
né kapacity verejnej dopravy však na 
tento prudký rozvoj neboli pripravené. 
Dôsledkom toho je vysoká intenzita 
dopravy a časté komplikácie najmä  
v kľúčových uzloch dopravnej siete 
vstupujúcich do Bratislavy. Aktuálnou 
sa stáva otázka posilňovania integrovanej dopravy, vytváranie zá-
chytných parkovísk či regulácia parkovania v Bratislave. Ak však 
chceme vytvoriť fungujúce nástroje dopravného manažmentu, 
potrebujeme aktuálne a spoľahlivé údaje o priestorovej mobilite 
obyvateľstva. Kde ich však nájsť? 
 
ÚDAJE O MOBILITE Z MOBILNEJ SIETE?
Poznanie toho, kde ľudia žijú a pracujú, ako aj ich každodenného po-
hybu v priestore sú kľúčovými vstupmi pre  formulovanie rozmani-
tých potrieb v rámci územného plánovania, verejnej správy či ma-
nažmentu dopravy. Kým v minulosti sme sa mohli v analýzach oprieť 
o údaje z národného cenzu, dnes sa tieto tradičné údajové zdroje 
javia ako nedostatočné na zachytenie dennej priestorovej dyna-
miky obyvateľstva. V súčasnosti sa pracovné či privátne aktivity 
obyvateľov neviažu na jedno miesto tak pevne, ako tomu bývalo  
v minulosti, a miesto trvalého pobytu, miesto bývania a miesto 
práce sa čoraz častejšie od seba odlišujú. Dôvodom je predovšet-
kým rastúca fluktuácia a mobilita obyvateľstva. Pohyby obyvateľ-
stva sa stávajú pestrejšími, nadobúdajú nerutinný a nepravidelný 

charakter. V tomto kontexte sa potreba aktuálnych, presných 
a spoľahlivých údajov o priestorovej mobilite javí ako nanajvýš 
potrebná. 

Využitie informačno-komunikačných technológií – najmä mobil-
nej komunikácie – vytvára nové príležitosti pre štúdium priestorovej 
mobility. Vďaka vysokej penetrácii mobilných telefónov v populácii a 
schopnosti sledovať ich pohyb na úrovni antén mobilnej siete môže-
me prekonať viaceré limity, ktoré sa spájajú s tradičnými prístupmi 
založenými na populačných cenzoch, najmä čo sa týka frekvencie 
zisťovania populačných dát, rýchlosti ich spracovania a v neposled-
nom rade i ochoty obyvateľov poskytovať presné údaje v rámci cen-
zov. Bezprecedentný rozsah pokrytia populácie prostredníctvom 
mobilnej siete vytvára unikátny predpoklad pre komplexný prístup 
sledovania miest a regiónov, čo je principiálne nemožné (a rovnako 
aj finančne náročné) s využitím tradičných foriem získavania dát. 

PRINCíP LOKALIZÁCIE V MOBILNEJ SIETI
Princíp lokalizácie v mobilnej sieti je prirodzenou nadstavbou zák-
ladných vlastností mobilnej komunikácie. Z priestorového pohľa-
du môžeme územie rozdeliť do buniek, ktoré obsluhujú jednotlivé 
antény mobilnej siete (Base Transceiver Station – BTS). Určenie 
polohy mobilného zariadenia v sieťovej lokalizácii prebieha nasle-
dovne. Zariadenie s aktívnou SIM kartou sa pripája na BTS stanicu. 
Spravidla ide o najbližší vysielač, nemusí to však byť pravidlom. Nie-
ktoré BTS stanice totiž slúžia na prenos dát (napr. 4G bunky), iné 
na prenos hovorov (2G/3G). Zároveň sieť autonómne distribuuje 
signál pripojeným zariadeniam podľa svojho vyťaženia.  Na zákla-
de ich polohy a vyťaženosti siete sa určí, ktorá BTS stanica bude 
konkrétnemu zariadeniu poskytovať signál, čím sa zabezpečuje čo 
najlepšie pokrytie pre každé zariadenie v dosahu. Pri každej zme-
ne BTS sa vygeneruje záznam, čím získavame desiatky až stovky 
záznamov denne pre jednu SIM kartu. Na základe niekoľkodňového 
pozorovania môžeme každej SIM karte priradiť jej najčastejšiu polo-
hu počas dňa a počas noci (obr. 1). Získavame tak dennú (pracovnú) 
a nočnú (spaciu) lokalizáciu (obr. 2). Údaje o koncentrácii dennej  ➜

DOSAHY ŽIVELNEJ 
SUBURBANIZÁCIE 

na DoPravný  
systéM Mesta  

Mgr. Martin Šveda, PhD., Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny obec nočnej lokalizácie obec dennej lokalizácie

Do Bratislavy denne dochádza 
vyše 139 000 obyvateľov   

z obcí Bratislavského  
a Trnavského kraja.

Foto: MDV SR

obr. 1 Schematické znázornenie identifikácie dennej a nočnej lokality SIM-karty 
v mobilnej sieti a z toho vyplývajúcej konštrukcie dochádzkových tokov 
Zdroj: Autori: Martin Šveda, Martin Bago, Peter Barlík.



10 11URBanita URBanita

TÉMA Mestská Mobilita – urbanizMus

a nočnej lokalizácie nám umožňujú nielen spresniť priestorovú distri-
búciu obyvateľstva (napr. koľko ľudí býva v danom meste/v blízkosti 
nákupného centra a pod.), ale aj extrahovať údaje o predpokladanej 
priestorovej mobilite (napr. koľko ľudí dochádza do mesta/do nákup-
ného centra). Pasívne lokalizačné údaje sa tak stávajú cenným zdro-
jom informácií pre dopravné modely, ale aj pre monitoring aktuálnej 
dopravnej situácie. Pohyb mobilného zariadenia medzi jednotlivý-
mi bunkami siete umožňuje sledovať rýchlosť a intenzitu dopravy  
a v súčasnosti je už bežnou súčasťou aplikácií poskytujúcich 
navigáciu. 

LIMITY VYUŽITIA LOKALIZAčNýCH ÚDAJOV 
MOBILNEJ SIETE
Pri interpretácii lokalizačných údajov mobilných zariadení v rámci 
sieťovej lokalizácie je dôležité si uvedomiť viaceré limity, ktoré vy-
plývajú z princípov prevádzky mobilnej siete. Predovšetkým počet 
SIM-kariet nemožno spoľahlivo stotožniť s počtom osôb a presnosť 
lokalizácie závisí od architektúry mobilnej infraštruktúry. V prípade 
mestského prostredia sa pohybuje rádovo v stovkách metrov, vo 
voľnej krajine dosahuje rádovo kilometre. Pri interpretácii extrahova-
ných dochádzkových tokov je dôležité prihliadať na presnosť lokali-
zácie, ktorá je limitovaná veľkosťou a tvarom katastrálneho územia 
obce. Osobitne v prípade susediacich obcí, sídelne zrastených obcí 
či obcí excentricky umiestnených vzhľadom na tvar katastrálne-
ho územia je potrebné interpretovať toky osôb s prihliadnutím na 
priestorové súvislosti.

DENNÁ PRIESTOROVÁ MOBILITA  
V BRATISLAVSKOM A TRNAVSKOM KRAJI
Vďaka spolupráci Bratislavskej integrovanej dopravy, spoločnosti 
Market Locator a Prírodovedeckej fakulty vznikla pilotná štúdia 
využívajúca lokalizačné údaje mobilnej siete pre mapovanie dennej 
mobility v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Predkladané výstupy 
boli spracované na základe dátovej vzorky signalizačných loka-
lizačných dát o pohybe SIM kariet mobilných operátorov Slovak 
Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia. Sledovaným obdobím 
bolo 14 po sebe nasledujúcich dní od 26. 11. 2018 (0:00) do 9. 12. 
2018 (23:59). Dátovú vzorku tvorilo 1,33 mil. anonymizovaných 
SIM kariet, ktorým bolo možné priradiť dennú a nočnú lokalizáciu 
v sledovanom území. 

Na základe výsledkov analýzy môžeme konštatovať, že do Bra-
tislavy denne dochádza vyše 139 000 obyvateľov (SIM kariet)   
z obcí Bratislavského a Trnavského kraja (obr. 3 a obr. 4). Ak by 
sme zohľadnili aj dochádzajúcich zo vzdialenejších okresov (najmä 
Nitrianskeho, Trenčianskeho kraja, resp. blízkeho pohraničia v Ma-
ďarsku a Rakúsku), tak môžeme uvažovať o ešte väčšom počte do-
chádzajúcich, ktorí každodenne prichádzajú za prácou či službami. 
Dochádzkový región Bratislavy pritom siaha až na vonkajšie hranice 
Trnavského kraja. Ide o obce vzdialené viac ako 60 km od Bratislavy. 
Napriek značnej časovej náročnosti na každodennú dochádzku, kto-
rá presahuje 60 minút, nachádzame v tejto vzdialenosti pomerne 
silné dochádzkové toky. 

Najintenzívnejšie denné toky však vychádzajú z bezprostred-
ného zázemia Bratislavy. Donedávna ospalé vidiecke obce a mes-
tečká sú dnes svedkom extrémneho nárastu dopravy. Príkladom je 
obec Dunajská Lužná a Rovinka, z ktorých spoločne dochádza do 
Bratislavy skoro 5 000 osôb (SIM kariet). Podobne intenzívne toky 
však nachádzame aj v ostatných obciach obkolesujúcich hlavné 
mesto. Z hľadiska cieľovej destinácie najväčšie toky dochádza-
júcich sústreďuje MČ Bratislava-Ružinov (26 % dochádzajúcich)  
a Bratislava-Staré Mesto (21 %). Do MČ Nové Mesto a MČ Petržalka 

dochádza len niečo cez 13 %, resp. 10 % osôb z celkového objemu 
tokov smerujúcich do Bratislavy. Ostatné mestské časti koncentru-
jú počas pracovného dňa úhrnom 28 % dochádzajúcich SIM kariet. 

VEREJNÁ DOPRAVA V DEFENZíVE
V súvislosti s nárastom intenzity dopravy je vhodné pozname-
nať, že sa na ňom nepodieľa len stavebný boom satelitných 
mestečiek, ale aj zmeny v životnom štýle, ktoré reflektujú flexi-
bilný pracovný čas či potrebu zladenia rozmanitých pracovných  

a voľnočasových aktivít. Komfort a nezávislosť prostredníctvom 
dopravy vlastným autom je neoddeliteľnou súčasťou bývania  
v nových rezidenčných zónach v zázemí Bratislavy. Verejná dopra-
va pritom ťahá za kratší koniec, keďže nedokáže obslúžiť priesto-
rovo rozptýlenú zástavbu a neprináša (aspoň zatiaľ) výrazne rých-
lejšiu formu dopravy do mesta. Bude zaujímavé pozorovať, ako 
sa na intenzite dopravy podpíšu zmeny v plánovanej parkovacej 
politike Bratislavy či integrácia verejnej dopravy medzi Bratislav-
ským a Trnavským krajom.   n
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obr. 3 Veľké dochádzkové toky nad 500 osôb (SIM kariet) z obcí 
Bratislavského a Trnavského kraja do Bratislavy a Trnavy. 
Pasívne lokalizačné údaje mobilnej siete 
Autori: Martin Šveda, Martin Bago, Peter Barlík.  
Zdroj: BID / Market Locator SK 

obr. 2 Denná a nočná lokalizácia SIM-kariet  
v Bratislavskom a Trnavskom kraji. 
Autori: Martin Šveda, Martin Bago, Peter Barlík.  
Zdroj údajov: BID / Market Locator SK 

obr. 4 Veľkosť dochádzkových tokov z okresov Bratislavského a Trnavského kraja do Bratislavy. 
Zdroj: Autori: Martin Šveda, Martin Bago, Peter Barlík.  Zdroj údajov: BID / Market Locator SK 

Cestná sieť prímestských  
obcí nebola dimenzovaná 
na súčasnú intenzitu dopravy. 
Foto: MDV SR

Život v suburbiu
 prináša každodennú 

potrebu dopravy,  
najčastejšie osobným  

automobilom. 
Foto: MDV SR

Nízkohustotnú zástavbu 
suburbánnych lokalít 

je nemožné obslúžiť 
verejnou dopravou. Použitie 

osobného automobilu je 
nevyhnutnosťou. 

Foto: MDV SR

Prieskumy použité v príspevku boli podporené 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  

na základe zmluvy č. APVV-16-0462

RESUME: Impacts of natural suburbanization on the city transport system Dynamic changes 
under the influence of suburbanization require analysis of daily attendance flows in the hinterland 
of Bratislava using mobile network location data. While in the past we could rely on national census 
data for analysis, today these traditional data sources seem insufficient to capture the daily spatial 
dynamics of the population. However, the use of mobile communication creates new opportunities 
for studying spatial mobility. Thanks to the high penetration of mobile phones in the population 
and the ability to track their movements at the level of mobile network antennas, we can overcome 
multiple limits associated with traditional population census approaches. The results of the pilot 
study show that more than 139 000 inhabitants (SIM cards) commute from the Bratislava and Trnava 
regions every day. However, the most intensive daily flows are based on the immediate hinterland 
of Bratislava, which, due to suburbanization, is concentrating an increasing number of inhabitants.
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z
aťaženie miest automobilovou dopravou značnou mierou 
zhoršuje ich obývateľnosť. Ale automobilová doprava je 
spolu s alternatívnymi druhmi dopravy súčasťou celko-
vého prepravného procesu. Ten má hlavné zdroje a ciele 

práve v zastavanom území. Navrhovanie udržateľného systému 
mestských komunikácií preto musí zahŕňať požiadavky všetkých 
druhov premiestnenia, v určitej nadväznosti a podľa významu ich 
rozhodujúcej funkcie v danom priestore. Preto pre ich navrhova-
nie potrebujeme úplné, aktuálne a vierohodné údaje a znalosti  
o súčasnej mobilite a jej predpokladanom vývoji.

TRVALý RAST
Generovanie dopravných objemov vyplýva z rastových požiada-
viek hospodárstva a interakcií medzi aktivitami ľudskej činnosti. 
Snaha dosiahnuť čo najväčšiu prosperitu, stály ekonomický rast 
a konkurencieschopnosť vyvoláva vysokú mobilitu či hybnosť 
osôb, nákladov a informácií. Vozový park neustále narastá 
a celoštátny priemer stupňa osobnej automobilizácie aj u nás 
už dávno prekročil predpokladaný stupeň „nasýtenia“ a naďalej 
rastie. Doručovanie nákladov „Just in Time“ s podporou navi-
gačných systémov mení cesty a diaľnice na dynamické sklady. 
Internet zmenil vagóny na pohyblivé kancelárie, študovne a her-
ne.  Dopravné zápchy už nie sú typické len pre veľké  mestá (obr. 1), 
ale prepchaté sú už aj obyčajné ulice počas celého dňa (obr. 2).  
Človek tak postupne stráca voľnosť svojho pohybu, slobodu 
rozhodovania a možnosť riadiť svoj vlastný život [6]. Tlak na 
hospodársky  rast  a stupňujúci sa dopyt po premiestnení vypĺňa 
celý priestor našej planéty. Ten je však konečný a nie je možné 
ho donekonečna zaberať extenzívnou ľudskou činnosťou a nad-
bytočnou hybnosťou.

Dosahy na životné prostredie sa prejavujú globálne. Ich kumu-
latívne účinky vytvorené pred mnohými rokmi pociťujeme dnes. Ak 
by sme aj hneď pristúpili k radikálnym opatreniam na ich redukciu, 
zlepšenie sa môže prejaviť až o niekoľko desiatok či viac rokov. 
Súčasná kríza nie je cyklická, ale rastúca. Pokiaľ budeme aj 
naďalej žiť podľa pravidiel „prázdneho sveta“, nebudeme na 
kolaps čakať dlho [12].  

DOPYT A PONUKA
Dopravné zaťaženie komunikácií vyjadruje dopravný dopyt po 
premiestnení. K jeho uspokojeniu je potrebná dopravná ponuka, 
výkonná komunikačná sieť, dostatok parkovacích miest, kvalitná 
sieť hromadnej dopravy, stanice a terminály osobnej a nákladnej 
dopravy. Ak je však dopravná ponuka nadrozmerná, sú komuni-
kačná sieť a jej zariadenia nevyužité a neefektívne. To svedčí  
o nesprávnom a nehospodárnom dopravnom systéme. Nedo-
statočná dopravná ponuka zas spôsobuje zahltenie komunikač-
nej siete, podnecuje divoké parkovanie a vyvoláva veľké časové 
straty v doprave, až po kolaps celého dopravného systému. Má 
to negatívne účinky na hospodárstvo a veľmi nepriaznivý vplyv 
na kvalitu života obyvateľov. Paradoxom býva navonok zápcha  
v špičke s obsadenosťou automobilov prevažne jednou osobou  
a zároveň dovnútra nevyužitá ponuka mestskej hromadnej dopra-
vy. Dilema – „pohodička“ vo vozidle a zapchatá ulica, je dôsledkom 
nevhodného riešenia následkov dopravy a nepochopenia príčin 
rastúcej hybnosti. 

Dobrý návrh mestských komunikácií si vyžaduje pozorné ba-
lansovanie  rovnováhy medzi dopravným dopytom a doprav-
nou ponukou. Často len organizačné a regulačné opatrenia „vo 

AKTUÁLNE PRINCíPY
navrhovania Mestských 

koMunikácií  
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD., emeritný profesor, Stavebná fakulta, STU

Ulica bola súčasťou obytného prostredia. Dnes je stokou dôsledkov ľudskej činnosti 
a nočnou morou pre obyvateľov mesta. Utváranie a obnova mestských komunikácií 

musí vychádzať nielen z následkov dopravných nárokov, ale aj z analýzy príčin potrieb 
a funkčnej náplne daného priestoru a jeho možných premien v budúcnosti.
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vnútri“ dopravného systému môžu významne znížiť dopravné 
zaťaženie, a tým aj nároky na budovanie nadbytočnej infra-
štruktúry [11]. Napríklad regulačnými opatreniami umožniť pre-
sun nadbytočného dopravného dopytu na účinnejší a udržateľnej-
ší druh alternatívnej dopravy. Uvoľnený  vzácny mestský priestor  
a ušetrené financie sa potom môžu využiť na potrebné mesto-
tvorné funkcie. Nestačí teda riešiť len čiastkové dopravné náro-
ky, ale je nevyhnutné systémovo skúmať skutočné príčiny mobi-
litného správania sa osôb a pohybu vecí v danom  území. Vyžaduje 
si to dobrú znalosť postupov skúmania, vyčerpávajúce informácie  
a vierohodné dáta o dopravnom dopyte a o možnostiach budova-
nia dopravnej ponuky.

ZÁKLADOM SÚ DÁTA
Pre solídny návrh mestských komunikácií, križovatiek, parkovísk, 
autobusových alebo železničných staníc sú na ich dimenzovanie 
nevyhnutné vstupné údaje. Podrobnosť a rozsah získavaných dát 
závisí od typu projektu, účelu, pre ktorý sa navrhuje, a od obdobia, 
v ktorom má byť realizovaný. Veľmi dôležité sú najmä prípravné 
práce, počas ktorých sa stanoví druh, rozsah, obdobie a spôsob 
zisťovania. Bežne sa v praxi robia a využívajú prieskumy sčíta-
ním dopravy, kde sa zaznamenávajú počty vozidiel a zisťuje sa 
intenzita dopravy. Z intenzity dopravy však nezistíme skutočný 
počet prepravených osôb a ich špecifické mobilitné správanie sa. 
Ak potom „vypočítame prognózu“ dopravy s terajším obsadením 
vozidiel, skresľujeme mobilitné charakteristiky vo výhľade. Tie sú 
však časovo – priestorovo premenné. Preto aj mobilitné správanie 
sa populácie vo výhľadovom období bude od súčasného odlišné. 
Vstupné údaje rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vlastný návrh 
diela, nároky na priestor, energie, prevádzku, údržbu a kapacitu 
mestských komunikácií, ktorá v konečnom dôsledku podmie-
ňuje účinnosť celého dopravného systému. Príprava, zisťovanie  
a korektná konsolidácia vstupných dát pre návrh mestských 
komunikácií a ich zariadení je nesmierne precízna a zodpovedná 
činnosť. Jej výsledkom je efektívne a udržateľné dielo a lepšia 
kvalita života. 

Veľkou bariérou pre návrh a uplatnenie nových princípov  udrža-
teľnej mobility je nedostatok údajov, najmä neochota ich posky-
tovať a zabezpečovať ich priebežné monitorovanie, hodno-
tenie a zverejňovanie. Ďalším problémom je, že pri získavaní dát 
a informácií sa  v dostatočnej miere neuplatňujú postupy, ktoré by 
zaručovali výstupy kvalitných súborov dát pre plánovanie, projek-
tovanie a riadenie udržateľnej hybnosti. Informované rozhodova-
nie musí byť založené na priebežnom zbere, aktualizácii a analýze 
získaných dát a na ich čo najširšom poskytovaní verejnosti. Nové 
informačné a komunikačné technológie (IKT) umožňujú získavať  
a zdieľať dáta celopriestorovo a okamžite aj v cudzom jazyku a stá-
vajú sa tak prístupné každému.

V tejto oblasti je nutné u nás urobiť ešte veľký kus práce, predo-
všetkým vytvoriť funkčný národný systém dopravných informácií 
so všetkými nadväznosťami. Napríklad dáta získavané jednotnou 
metodikou pri sčítaní ľudu treba rozšíriť o mobilitné charakteris-
tiky. Tak sa v rámci sčítania obyvateľstva budú dať celoplošne 
získať úplné, jednotné a aktuálne údaje aj pre dopravné plánovanie 
a projektovanie. Pokus o doplnenie týchto údajov pre sčítanie ľudu 
v roku 1990  stroskotal na námietke Štatistického úradu, že by 
sa nadmerne skomplikoval ich zber a vyhodnotenie.  Dnes v čase 
digitalizácie by to však už nemal byť problém. Naopak, urýchlil by 
sa tým celý proces navrhovania nielen dopravnej infraštruktúry, 
ale skvalitnila by sa databáza pre zodpovedné informované roz-
hodovanie. 

DOPRAVNý MODEL
Radikálne zmeny po otvorení hraníc boli podnetom pre spracovanie 
„Dopravného modelu“ pre  prihraničné rakúsko-slovenské územie 
[7]. Cieľom projektu bolo na základe dostupných podkladov mode-
lovať medzioblastné premiestňovacie vzťahy a navrhnúť opatrenia 
na zlepšenie dopravy v modelovom území východné Rakúsko – 
západné Slovensko, nazvanom „Twin City Región“. Veľmi skoro sa 
však ukázalo, že získané podklady a dostupné dáta sú nekompa-
tibilné a nevhodné na riešenie cezhraničného modelu. Preto bolo 
potrebné navrhnúť a urobiť nový projekt na získanie vstupných 
údajov o mobilitnom správaní sa populácie v modelovom území. 

Obr. 1 Kolaps na diaľnici  
Foto: autor

Každodennou realitou 
sú dopravné zápchy 

s poloprázdnymi autami,  
mestská hromadná 
doprava pritom zíva 

prázdnotou.“
Foto: shutterstock.com
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➜ Bola vytvorená špeciálna metodika [6] pre zber údajov o mobilit-
nom správaní sa osôb v jazykovo zmiešanom území. Prieskumy 
mobilitného správania sa osôb a sčítanie dopravy všetkých dru-
hov premiestnenia (peši, cyklisti, IAD, MHD, železnica, autobu-
sy, kompa), sa uskutočnili v roku 2013 na všetkých hraničných 
priechodoch a vo vybraných lokalitách v modelovom území. Bolo 
to u nás po prvýkrát, keď sa vytvoril modelový cezhraničný re-
gión, v ktorom sa prieskum uskutočnil v oboch krajinách súčasne  
a v rovnakom čase, podľa jednotnej metodiky, celodenne, v pra-
covnom a víkendovom dni. Sčítanie dopravy a opytovací prieskum 
v hraničnom modelovom území zabezpečovala STU Bratislava  
a výberový opytovací prieskum obyvateľstva na slovenskej časti 
modelového územia zabezpečoval Štatistický úrad SR. Výsledky 
prieskumov boli testované na kvalitu a dosiahli výborné hodnoty. 
Získali sa tak mimoriadne cenné dáta a informácie o mobilite osôb 
v modelovom území do zonálnej podrobnosti.  

Zaujímavé bolo zistenie, že v cezhraničných prepravných 
vzťahoch nedominujú väzby medzi hlavnými mestami – Vied-
ňou a Bratislavou, ako sa predpokladalo, ale až dvojnásobný 
objem cezhraničnej dopravy sa počas prieskumu realizoval 
medzi slovenským a rakúskym prihraničným územím (obr. 3).  
Znamená to, že Bratislava ako prihraničné metropolitné mesto 
si po otvorení hraníc postupne vytvára svoje prirodzené záze-
mie aj za štátnymi hranicami. V niektorých obciach v rakúskom 
a maďarskom prihraničnom území je už dnes viac ako 50 % oby-
vateľov zo Slovenska. 

Obr.3 Pri navrhovaní dopravnej infraštruktúry je nevyhnutné 
zohľadňovať dopravný dopyt aj za administratívnymi 
hranicami miest, lebo významným spôsobom ovplyvňuje  
ich dopravnú ponuku.

VARIÁCIE HYBNOSTI   
Výsledky mobilitných prieskumov potvrdzujú trvalý rast doprav-
ného zaťaženia. Ak však analyzujeme vnútornú skladbu deľby 
prepravnej práce (Modal-split) za dlhšie obdobie, napríklad  
v meste Bratislava, zistíme, že neúmerne narastá podiel osôb 
prepravených individuálnou automobilovou dopravou (IAD), ale 
súčasne nepretržite klesá podiel mestskej hromadnej dopravy 
(MHD) [6]. Nemotorová doprava (NMD) len mierne narastá (obr. 
4a). Ešte výraznejšie sú tieto rozdiely vo vonkajšej doprave cez 
hranice mesta (obr. 4b). Z priebehu zmien Modal-splitu vo von-
kajšej doprave vidieť, že podiel vonkajšej IAD cez hranice územia 
mesta prevládol nad verejnou hromadnou dopravou (VHD) už po 
roku 1992. V mestskej doprave k tomuto presunu došlo omnoho 
neskôr okolo roku 2010. Príčinou skoršieho a masívneho rastu 
vonkajšej IAD je najmä rozsiahla disperzia funkcie bývania rezi-
dentov a nových obyvateľov do zázemia mesta. Tam VHD nedoká-
že účinne konkurovať IAD. 

Ďalšou príčinou je invázna mobilita, spôsobená množstvom 
denne dochádzajúcich, aj z viac ako zo 100 km vzdialenosti fle-
xibilnou IAD. 

Každodenné dopravné zápchy kumulovanej miestnej, regionál-
nej a diaľkovej osobnej a nákladnej dopravy sa v komunikačnej 
sieti miest sústavne objavujú nielen v ranných a popoludňajších 
špičkových hodinách, ale celodenne a  celoplošne, a to aj v malých 
obciach v  ich zázemí.

HIERARCHIA DOPRAVY V ÚZEMí
Ochranu miest pred tlakom dopravy je treba zabezpečovať celo-
plošnými systémovými opatreniami, so zahrnutím všetkých dru-
hov dopravy vrátane nákladnej. Každé mestské územie má svoje 
špecifické požiadavky na  dopravnú obsluhu, a to v závislosti od 
funkcie územia, jeho polohy, hustoty a rozsahu. Z toho vyplýva aj 
priorita jednotlivých druhov dopravy, ktorá sa hierarchicky mení 
vo vzťahu k riešenému územiu (obr.5).   

Najkompaktnejšia centrálna mestská oblasť s vysokou husto-
tou zástavby aj obyvateľstva často prekrýva historické jadro, 
pričom jej rozsah, ale aj štruktúra obvykle zodpovedá pešej do-
stupnosti. Preto tu treba  preferovať peší pohyb a alternatívnu 
dopravu. V kompaktnom území mesta okolo centra už rozsah 
územia niekoľkonásobne prekračuje pešiu dostupnosť. Preto 
tu má  prioritnú úlohu plniť mestská hromadná doprava (M), na 
ktorú nadväzujú hlavné trasy nemotorovej pešej a cyklistickej 
dopravy (N) a terminály regionálnej hromadnej dopravy (R) a až 
potom sa riešia nároky individuálnej automobilovej dopravy (A).  
Prímestské územie vykazuje nízke hustoty, pokrýva značnú plo-
chu a nevytvára dostatočný prepravný potenciál pre hromadnú 
dopravu. Preto smerom von do prímestskej oblasti rastie úloha 
individuálnej automobilovej dopravy (A), ktorá má plniť doplnko-
vú funkciu regionálnej autobusovej a železničnej hromadnej do-

prave (R) a miestnu dopravnú obsluhu. Pešia (P) a cyklistická (C) 
doprava vo vonkajšom území mesta má  plniť prístupovú funkciu  
k staniciam regionálnej (R) hromadnej dopravy. Najmä cyklistická 
doprava so značným rádiusom dostupnosti tu môže vytvoriť  vý-
znamný potenciál pre efektívnejšiu vonkajšiu hromadnú dopravu. 
Teda priorita a nadväznosť jednotlivých druhov dopravy sa mení 
vo vzťahu k druhu územia mesta, pričom v smere do centra stúpa 
význam nemotorovej pešej a cyklistickej dopravy a vzhľadom na 
jej priestorovú, prevádzkovú a environmentálnu náročnosť klesá 
preferencia individuálnej automobilovej dopravy (A). 

PRINCíP DOSTUPNOSTI 
Zlepšenie dostupnosti a zmiernenie negatívnych následkov divo-
ko parkujúcich automobilov v mestách možno riešiť organizačnými 
a regulačnými opatreniami IAD. Pokusy o zavádzanie navádzacích 
parkovacích systémov u nás však neboli vždy účinné. Zelené svetlo 
„VOĽNÉ/FREE“ svieti na informačných tabuliach bratislavských ulíc 
už dlhé roky, ale celé centrum je zaľahnuté parkujúcimi vozidlami.  

Navádzací parkovací systém nesmie byť mätúci, ale musí posky-
tovať vodičovi úplné, pravdivé a jednoznačné informácie o mieste, 
smere a voľnej kapacite parkoviska alebo hromadnej garáže. Preto-
že doposiaľ v mestách neexistuje dôsledná kontrola, stály dohľad 
a okamžitý postih za nelegálne parkovanie, je celý ich priestor 
zahltený parkujúcimi vozidlami. Pri parkovaní na chodníku vodiči 
nedodržujú voľnú šírku chodníka 1,5 m a pasanti, najmä matky  
s kočíkmi, starí a pohybovo postihnutí ľudia často  nemôžu vôbec 
prejsť. V prístupe do cieľa cesty treba v zmysle princípov hierar-

chie dopravy v území (obr. 5) uprednostniť alternatívnu dopravu, 
predovšetkým chodcov, cyklistov. Zastávky a stanice hromadnej 
dopravy majú byť z hľadiska dostupnosti vo výhodnejšej polohe 
ako parkoviská, aby boli atraktívnejšie pre cestujúcich ako IAD 
(obr.6).

Inváznu dennú dochádzku IAD treba zachytiť na P&R postupne: 
na vonkajšom okruhu nepravidelnú diaľkovú, na strednom pravi-
delnú regionálnu a na vnútornom okruhu mestskú automobilovú 
dopravu, vždy v nadväznosti na prestupné uzly MHD. 

UPOKOJOVANIE DOPRAVY
Holandské príslovie hovorí „Pán Boh stvoril svet, ale Holanďania 
Holandsko“. Títo húževnatí ľudia vyrvali moru kus zeme a veľmi 
si vážia svoju krajinu. Aby sa ich deti mohli bezpečne hrať, pre-
robili ulice na „obytné dvory – woonerf“, miesta pre pieskoviská, 
trávniky a stromy, stojany na bicykle a len výnimočne miesta pre 
parkovanie áut či prejazd vozidiel hasičov, poštárov a smetiarov. 
Vymysleli aj „samovypovedajúce cesty – selfexplainning roads“, 
ktoré svojím priestorovým usporiadaním a funkčnou náplňou vi-
zuálne vplývajú na vodiča tak, aby dal nohu dole z pedála a znížili 
tempo na „želanú rýchlosť“. Tieto všetky opatrenia boli zavede-
né len preto, aby vytvorili pokojné a bezpečné miesto pre pobyt  

a život ľudí vo verejnom priestore. Postupné zavádzanie opatrení 
na „upokojovanie dopravy“ u nás sa zvrhlo viac na usmerňovanie 
a vedenie chodcov a cyklistov mimo vozovky a umiestňovanie re-
tardérov, dopravných značiek a zábradlí tak, aby sa vytvorili  lepšie 
podmienky na plynulú, rýchlu a bezpečnú dopravu. Aj napriek vyhra-
deným zónam pre chodcov, motoristi vzhľadom na to, že na cestách 
nie je takmer žiadny dohľad, nerešpektujú tieto opatrenia. Existujú 
však u nás aj skvelé riešenia, kde je umožnený vjazd vozidiel po 
„samovypovedajúcej zelenej vozovke“ a priestor námestia vytvára 
pokojnú pobytovú funkciu (obr.7). Preto  upokojovanie dopravy musí 
zohľadňovať najmä funkčné požiadavky daného územia  a okolitej 
zástavby na pobytovú funkciu vo verejnom priestore. 

9446 ciest/d

9146 ciest/d

5292 ciest/d

5564 ciest/d
Wien

Obr.4b MODAL-SPLIT CEZ HRANICE  MESTA BRATISLAVA

Obr.7 Zelená vozovka  
ako unikátne riešenie upokojovania  
dopravy v Banskej Bystrici
Foto: autor

➜

Obr.4a TRVALý RAST IAD A POKLES HD V MESTE BRATISLAVA       Obr.8 Kolonáda   
obchodov na AS 
v Banskej Bystrici 
Foto: autor

Obr.6  PRINCíP DOSTUPNOSTI

Zdroj: autor-in:[10]
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Obr.5 PRIORITA DRUHOV DOPRAVY V MESTSKOM ÚZEMí 

Územie Druh dopravy

Centrum N M R A

Mesto M N R A

Zázemie R M N A

Región R A C P

Územie               Doprava

Centrum mesta

Kompaktné mesto

Zázemie mesta

Región

N – Nemotorová, Peši, Cyklisti

M – Mestská hromadná doprava

R – Prímestská hromadná doprava

A – Automobilová doprava

Zdroj: autor-in:[9]
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➜ DETAILY V SYSTÉME
V roku 1969 profesor Trokan povedal: „Aj veľké systémy padajú 
na drobných detailoch“. A dopravná sústava je rozsiahly systém. 
Jej účinnosť podmieňujú detaily – prestupové a prekladacie uzly  
osobnej a nákladnej dopravy v prieniku hlavných trás rozhodu-
júcich druhov dopravy. Umožňujú minimalizáciu časov prestupu 
osôb, alebo prekládky tovarov. 

Nová autobusová stanica (AS) v Banskej Bystrici je príkladom 
komerčného zneužitia cestujúcich, ktorí pri prestupe na železnič-
nú stanicu sú donútení prejsť cestu dlhou kolonádou obchodov 
(obr. 8 ), čo neúmerne predlžuje čas na prestup. 

Aj nová bratislavská AS sa buduje na pôvodnom mieste, v pod-
zemí komerčných výškových domov, bez priameho prestupu na 
hlavnú železničnú  stanicu. Bude  tak pri prestupoch dochádzať 
k veľkým časovým stratám, ktoré budú závažne znižovať celkovú 
kvalitu cestovania a atraktivitu hromadnej dopravy. 

Východiskom je integrácia všetkých druhov osobnej dopravy 
vrátane IAD, ktorá pomocou integrovaných prestupových miest 
minimalizuje stratové časy a zvyšuje účinnosť celého dopravného 
systému. Pokiaľ v Českej republike je integrovaná doprava skoro 
vo všetkých krajoch, tak na Slovensku sa postupne zavádza zatiaľ 
v bratislavskom  samosprávnom kraji.

Pre systém Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), zatiaľ chý-
bajú záchytné parkoviská (P&R)  s prestupom na regionálnu hro-
madnú dopravu. Ale medzitým na všetkých železničných radiálach 
do hlavného mesta už spontánne vznikli P&R „na hrane“ koľajísk, 
skoro na všetkých spádových železničných staniciach.

Dobrým príklad lokálneho prestupového uzla je integrovaná za-
stávka autobusov a električiek na Radlinského ulici v Bratislave. 
Viaceré roztrúsené zastávky a linky mestskej hromadnej dopravy 
boli sústredené do jednej obojstrannej zastávky viedenského typu 
(obr. 9). Vytvoril sa tak „prestup z jednej nástupnej hrany“, a tým 
aj úplná redukcia prestupových časov. Zastávka je cestujúcimi 
veľmi obľúbená napriek tomu, že cez ňu v špičke prechádza viac 
ako 300 automobilov! 

Prestupové uzly sú významné detaily v dopravnom systéme 
mestských komunikácií a podstatnou mierou vplývajú na jeho kva-
litu a účinnosť. Ich kompaktné usporiadanie musí zjednodušovať 
prevádzku a minimalizovať prestupové časy.

ALTERNATíVY A NOVÉ TECHNOLóGIE
V roku 2018 mesto Bratislava spolu so spoločnosťou Slovnaft 
uviedli do života projekt zdieľaných bicyklov „SlovnaftBAjk“. Služ-
ba je veľmi populárna a využíva ju mnoho mladých, ale aj starších 
ľudí na cestu do práce, školy, na stanicu aj za oddychom (obr. 10). 
Ďalšou službou, ktorú mesto Bratislava zaviedlo spolu s automo-
bilkou Volkswagen v rámci pilotného  projektu „up!city“, je poži-
čiavanie elektromobilov. Na dokovacej  stanici v centre mesta je 
k dispozícii 7 mini elektromobilov, ktoré si klienti môžu požičať na 
súkromné aj služobné účely, alebo na jazdu po 6 vyhliadkových 
trasách po meste a okolí s výkladom v požadovanom jazyku. Táto 
služba je menej využívaná, pravdepodobne pre svoju menšiu po-
nuku. Umožňuje obdobne a ako „SlovnafBAjk“ elektronický dohľad, 
kontrolu a využitie získaných údajov pre ďalší rozvoj tejto služby. 
Zdieľaná hybnosť pozitívne pôsobí na redukciu prepravných obje-
mov a zaťaženie siete mestských komunikácií a pomáha uvoľňovať 
vzácny mestský priestor pre sídlotvorné funkcie.

Pozrime sa aj do budúcnosti. Podobne ako digitálna technika 
zmenila fotoaparát, tak inteligentné technológie už menia doprav-
ný systém „zvnútra“. Autonómne vozidlá bez vodiča budú samo-
statne poskytovať služby pre prepravu osôb a tovarov (obr.11). 

Mnohé krajiny už dávno pochopili túto výzvu. Česká republika 
rieši  v súčasnosti pilotný projekt [2 ] inteligentných dopravných 
kooperatívnych systémov C-Roads Czech Republic (C-Roads 
CZ). Má umožniť prenos aktuálnych dopravných informácií medzi 
vozidlami a medzi vozidlom a infraštruktúrou na vybraných diaľ-
niciach, v mestách, na železničných priecestiach a vo vozidlách 
MHD v Českej republike. Systém ponúka svoje bezpečnostné rie-
šenie, ktoré zabezpečí dôveryhodnosť prenášaných správ medzi 
poskytovateľmi dopravných informácií a vodičmi. Zároveň bude 
garantovať medzinárodnú interoperabilitu tak, že bude možné 
získavať varovné informácie kdekoľvek na území EÚ. Zapojením 
sa do tohto projektu chce Česká republika zabezpečiť vysokú kon-
kurencieschopnosť svojho hospodárstva na medzinárodnom trhu. 
Projekt si kladie za cieľ harmonizáciu a spoluprácu pri zavádzaní 
systémov C-ROADS v štátoch strednej Európy. 

Škoda  že Slovensko ako najväčší výrobca automobilov nie je 
v projekte zapojené. Pochopili to však automobilové fabriky. Pred-
pokladajú ďalší rast stupňa automobilizácie a postupne konvertujú 
výrobu na produkciu elektromobilov a zdieľané mobilitné služby, 
ktoré sa vo vyspelom svete exponenciálne rozvíjajú. 

Ale prispeje len výmena tradičného pohonu vozidla za elektrický 
k znižovaniu ďalšieho enormného rastu dopravy a dopravného zaťa-
ženia a zabráni kolapsom v dopravnej sieti? Alebo to bude len dobrý 
biznis pre fabriky a produkovanie státisícov ďalších vozidiel?  Aké 

následky bude mať množstvo vrakov opustených áut na kolabujúce 
životné prostredie a čím sa ešte zaplní vzácny priestor pre život? 

SMART MESTÁ, ALEBO SMART SíDLA?
Európske mobilitné štúdie poukazujú na trend znižovania využi-
tia osobných vozidiel v mestách rozvinutých krajín [3]. Mnohé 
reštrikčné a regulačné opatrenia a obmedzovanie parkovania  
v mestách postupne znižujú atraktivitu automobilu v mestách. 
Potrebu auta znižuje aj lepšia dostupnosť alternatívnych možností 
premiestnenia. Nová generácia, najmä Z-generácia, ktorá sa už 
narodila s novými informačnými a komunikačnými technológiami 
– IKT, je menej ochotná vlastniť a používať autá. Reťazce vykoná-
vaných ciest sa stávajú čoraz komplexnejšie a tradičná doprava, 
najmä hromadná, nie je už schopná uspokojovať tento dopravný 
dopyt. Vďaka všadeprítomnému prístupu na internet sa veľmi rých-
lo rozvíjajú nové dopravné služby vrátane zdieľanej mobility car/
bike pooling, či car/bike sharing [3]. Jedno zdieľané auto nahradí 
5 – 8 áut v prevádzke. Pri 2 % podiele zdieľaných áut sa takto 
môže znížiť objem dopravy o 10 až 15 %. Zdieľanie umožňuje lep-
šie využitie vozidiel, znižuje počet vykonaných ciest autom, nároky 
na parkovanie a na cenný mestský priestor, redukuje spotrebu 
pohonných hmôt a emisií z dopravy.     

Na substitúciu dopravného dopytu pôsobia aj nové IKT. Využí-
vanie možnosti pracovať na diaľku (e-working), mimo kancelárie 
začína byť čoraz populárnejšie aj na Slovensku. Z prieskumu v 19 
európskych krajinách vyplýva, že až 35 % Slovákov využíva „Home 
Office“ a pracuje z domu, popri cestovaní (13 %), v kaviarňach  
(6 %) či v spoločne využívaných kanceláriách (19 %) [4], ale aj na iných 
miestach. Už sa bežne využíva aj e-Banking, e-Health, e-University, 
e-Government a iné portály, ktoré umožňujú, aby ich človek obsiahol 
z jedného miesta. Súčasne prebieha integrácia týchto služieb, čo  
v budúcnosti podstatne zjednoduší ich využívanie.

Migračný pohyb v stredoeurópskych krajinách – v Česku, Ma-
ďarsku a na Slovensku – je v poslednom období pozitívny, viac 
osôb sa vracia domov, ako vycestováva za prácou. A až 70 % na-
vrátilcov sa vracia do miesta svojho trvalého pobytu. Zhodnocujú 

tu nadobudnuté zručnosti a podnikajú doma, najmä s podporou 
nových technológií. V osade „Brána“ v Častobrezí žije komunita, 
ktorá býva v ekologických domoch z prírodných materiálov, využíva 
miestne zdroje, obnoviteľné energie a úspešne ju živí e-shoping 
e-working. 

Počet takýchto nezávislých foriem bývania postupne narastá 
a predznamenáva premeny v sídelnej štruktúre. Internet posky-
tuje slobodu v zdieľaní informácií a uvoľňuje ľudí zo zovretia miest. 
Umožňuje im bývať v zdravom prostredí, so slušným štandardom 
„mestskosti“  a s ľahko dostupnými zdrojmi pre existenciu a bez-
pečný život. Oproti tomu mestá sa prepadajú pod tlakom rastu za-
ťaženia životného prostredia, častými poruchami v komunikačnej 
sieti a život v nich je niekoľkonásobne náročnejší ako na vidieku. 

Chátrajúce vidiecke sídla a malé mestá v deprivovaných oblas-
tiach ponúkajú dostatok zdrojov. Nové informačné, komunikačné 
a výrobné technológie uvoľňujú ľudí z veľkých miest, umožňujú 
„prácu z domu“ a koncentrujú sídlotvorné funkcie naspäť do indi-
vidualizovaného bývania vo voľnej krajine. Zároveň znižujú dopyt 
po hmotnom premiestnení, generovanie dopravy, a tak uvoľňujú 
tlak na mestský priestor.

Budeme budovať „Smart Cities“ s mrakodrapmi služieb, ktoré sa  
však postupne internetom  individualizujú, alebo vytvárať  mest-
skosť v „Smart Settlements“ s jemnou sídelnou štruktúrou, ktorá 
je typická pre Slovensko?  

„Každá krajina, ktorá myslí viac na svoje pohodlie a pokoj ako na 
svoju slobodu, stratí svoju slobodu a iróniou je, že stratí tiež svoje 
pohodlie a pokoj.“ [1].            nObr. 10 

Dokovacia stanica 
SlovnaftBAjk  
Foto: autor

Obr. 9  Integrovaná „Viedenská“ zastávka v Bratislave   Foto: autor  Obr. 11  Autonómne vozidlá Foto: Shutterstock 

RESUME: Current principles of urban road design  The street was part of the residential environ-
ment. Today it is a sewer of consequences of human activity and a nightmare for the inhabitants of the 
city. The formation and renewal of urban roads must be based not only on the consequences of traffic 
demands, but also on the analysis of the causes of needs and functional content of the given space and its 
possible transformations in the future. Burdening cities with car traffic has a considerable impact on their 
habitability. But car transport, along with alternative modes of transport, is part of the overall transport 
process. It has the main origin and destinations just in the built-up area. Therefore, the design of a sustai-
nable urban road system must include the requirements of all types of relocation, in some relation and 
depending on the importance of their critical function in the given space. Therefore, to design them, we 
need complete, timely and credible data and knowledge of current mobility and its foreseeable evolution.
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KOĽAJOVÁ DOPRAVA
ako súčasť nosného 
DoPravného systéMu 

bratislavy
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Úspech dostupného mesta je v 21. storočí definovaný v rámci obsluhy územia s vhodnou deľbou 
prepravnej práce nielen na ploche samotného mesta, ale v jej aglomerácii. Veľmi často sa hovorí 

o udržateľnej mobilite, integrovanom dopravnom systéme a nakoniec o všemohúcom smart 
riešení. Mesto Bratislava má vyriešenú základnú strategickú obsluhu územia radiálno-okružným 

systémom, pričom nosný systém MHD – koľajová doprava je len na niektorých radiálach. 
Výhodou je, že je v záväznej časti územného plánu vhodne definovaná. V tomto prípade zahŕňa 

ako klasickú infraštruktúru železnice, električkovú dráhu, tak aj špeciálnu dráhu. 

s 
tratégia rozvoja verejnej hromadnej dopravy (VHD) na 
území mesta má definovanú svoju „chrbtovú časť“, len ju 
treba začať rozvíjať. Súčasný rozvoj mesta v jeho novom 
centre, ako aj v rozvojových osiach urbanizácie si vyžadu-

je komplexne tvoriť sieťovú štruktúru koľajovej dopravy. Jedným 
zo základných strategických podkladov mal byť generel dopravy 
[1], ktorý v jeho zadaní [3] bol systémovo a vhodne štruktúrova-
ný mestom Bratislava z hľadiska územia vo veľkosti aglomerácie. 
Generel mal komplexne z hľadiska kapacity hlavných prepravných 
prúdov koľajovej dopravy, ako aj rozvoja siete infraštruktúry nos-
ného systému MHD definovať stratégiu svojho rozvoja. Verejná 
hromadná doprava a jej koľajová – dráhová zložka je tou hlavnou 
hybnou silou na zmenu deľby prepravnej práce na území aglomerá-
cie mesta. Treba systémovo riešiť prepad v deľbe prepravnej práce 
MHD, ktorý sme dopustili v 90. rokoch minulého storočia. Na obr. 1 je 
vývoj neúmerného rastu individuálnej dopravy (tmavomodrá farba), 
ktorého dôvod netreba analyzovať. V súčasnosti rozvoj mesta vy-

tvára pozitívny tlak na strategickú zmenu v prospech rozvoja integ-
rovanej verejnej dopravy. Ide o to najcennejšie, čím na území miest 
treba postupne a v niektorých prípadoch už aj radikálnejšie vstúpiť  
a znižovať výkony individuálnej osobnej dopravy v rámci celého kom-
plexu pohybu ľudí. Deľba prepravnej práce v sebe ukrýva primnoho 
detailov o celom dopravnom procese, pričom má určiť kvalifikovane 
to, čomu dnes v našej odbornej terminológii často moderne hovo-
ríme – mobilita. Radšej jej v slovenskom ekvivalente – preprava 
– nedávajme prívlastok, ktorý sa veľmi často používa, a definujeme 
ho v Metodickom pokyne k tvorbe plánov udržateľnej mobility [3], 
pretože podľa nej ju nedokážeme ani zamerať a odmerať. Základným 
trendom pre Bratislavu je dosiahnuť presun podstatného podielu 
osobnej cestnej motorovej dopravy na „koľaje“! 

STRATÉGIA POSTUPU NÁVRHU SIETE NOSNÉHO SYSTÉMU
Po niekoľkých rokoch od zadania Územného generelu dopravy [2] 
s odstupom času od r. 2012 možno konštatovať, že pôvodne po-

žadovaná stratégia rozvoja sieťovej štruktúry koľajovej dopravy 
na území aglomerácie mesta Bratislava vychádzala z vhodných 
premís. Týmito sú:
1.  „definovať pre rozvoj koľajovej dopravy územné požiadavky na 

líniové dopravné stavby a dopravné plochy (technologického 
zázemia) vyplývajúce z návrhu“, ktoré mali byť komplexne rie-
šené v genereli dopravy,

2.  „navrhnúť možnosti vedenia nových a rekonštruovaných elek-
tričkových a železničných tratí na území mesta Bratislavy  
a technických riešení vzájomného prepojenia“ – podrobne  
v obsahu a úrovni stratégie (ktorá bola predpísaná) sa mali 
predložiť všetky,

3.  „navrhnúť strategické prestupové uzly (huby) verejnej hromad-
nej dopravy s ich väzbou a funkčnosťou na postupnú realizáciu 
integrovanej koľajovej siete so stanovením časových etáp vý-
stavby“ – ktoré sa snažíme v okresanej forme riešiť v zázemí 
mesta v aglomerácii,

4.  „určiť postupnosť realizácie Nosného systému mestskej hro-
madnej dopravy (NS MHD) a jeho integráciu električkovej a že-
lezničnej siete na území hlavného mesta Bratislavy a jeho regió-
nu“ – zásady sa mali preukázať v genereli [1] a v úrovni štúdie 
realizovateľnosti [4], ktorá má byť vypracovaná s komplexným 
návrhom koncepcie prepravných prúdov na území aglomerácie 
so zahrnutím všetkých budúcich potrieb a potenciálu trás a ich 
prvkov v rámci multimodálneho  – integrovaného dopravného 
systému.

V konkrétnom príklade, ako sa postupuje v stratégii rozvoja úze-
mia z dopravno-územného hľadiska, sa zameriame na rozvoj no-
vého centra mesta Bratislavy. Z hľadiska stratégie sa študoval už 

severozápadný rozvoj mesta Bratislavy so zapojením dvoch koľa-
jových infraštruktúr. Ďalšie technické riešenia spolu s koľajovou 
dopravou sa hľadajú v možnostiach komplexnej sieťovej štruktúry 
obsluhy mesta Bratislavy dvoma novými mestskými mostami. 

PROBLEMATIKA NOVÉHO CENTRA BRATISLAVY
Z hľadiska mesta sa čoraz častejšie dostáva do povedomia obsluha 
„vnútorného mesta“. Pociťujeme to a najmä vidíme na veľkej výstav-
be na území východne od 1. mestského okruhu. O investičných akti-
vitách v území medzi Dostojevského radom – Košickou ul. – Mlynský-
mi nivami a nábrežím Dunaja možno získať dostatočné informácie. 
Mesto Bratislava bude mať nové centrum. Ide o nové funkcie, ktoré 
sú rozlohou približne cca 2 mil. m2. Možno konštatovať, že ide o viac 
ako 42 investícií rôzneho rozsahu. Objektívne musíme deklarovať, že 
toto cestná motorová doprava nezvládne. Od roku 2013 sa postup-
ne rôznou formou študujú technické riešenia vedenia koľajového 
nosného systému verejnej dopravy. Prvou axiómou rozboru územia z 
hľadiska prepravy verejnou dopravou sa objektívne konštatovalo, že 
mesto Bratislava najbližších 3 – 5 dekád nemá splnené podmienky 
na budovanie segregovanej podzemnej dráhy. Postupne sa v rokoch 
2016 – 2018 vypracovalo viacero technických riešení [6, 7. 8. 9.], 
ktoré preukázali, že potenciál na rozvoj a umiestnenie nosného sys-
tému verejnej dopravy reprezentovanej električkovou dráhou, exis-
tuje. Na obr. 2 je základná sieť koľajovej infraštruktúry, ktorá bola 
predmetom skúmania. Súčasne však treba poukázať aj na veľkosť 
obsluhy územia mestskou hromadnou dopravou (MHD), kde prioritu 
prevezme električková dráha. Autobusová a trolejbusová sa stane 
doplnkovou formou MHD. Navyše v jej severnej časti bude nová au-
tobusová stanica s približne 750 spojmi v priemernom pracovnom 

Obr. 1 DEĽBA PREPRAVNEJ PRÁCE MEDZI VEREJNOU A INDIVIDUÁLNOU OSOBNOU DOPRAVOU

POMER MHD : IAD

Zdroj :  Magistrát hl. mesta SR Bratislavy ➜

Izochróny dostupnosti na trase C: Dunajská – Mlynské Nivy horný obrázok dostupnosť 5 min, dolný obrázok dostupnosť 300 m

Zdroj: Schlosser, T. a kol.: Električkové trate v novom centre mesta Bratislavy – Dopravné modelovanie a zmena deľby prepravnej práce, Stavebná fakulta, STU Bratislava, 2019
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dni [10]. Zaujímavá situácia, vyzývajúca na strategické riešenia 
minimálne na ďalších 100 rokov života mesta. V tomto prípade 
však nesmieme riešiť len malý priestor nového centra. Ten bez 
súčasti zázemia samotného mesta aj jeho aglomerácie nebude 
optimálne riešiť tak veľmi žiadanú deľbu prepravnej práce.

Ad hoc „skokové“ riešenia v území s prioritou preferovať „nie-
čo“ jednorazové mestu Bratislava určite nepomôže. Navyše podľa 
obrázka 4 sa v pozadí analyzuje technicky, ako aj priestorovo 
„petržalské centrum“, na už prebiehajúcu vý-
stavbu nového centra. Ako vždy sa v reálnom 
čase nachádzame v situácii, kde sa opäť za-
čína hovoriť o nevyhnutnosti začať s niečím 
ihneď, pretože zmeškáme „priaznivú situáciu“. 
Samozrejme však ide vždy a najmä o financo-
vanie verejnej infraštruktúry. Na všetko treba 
byť pripravený nielen v jednom detaile, ale v 
princípe komplexnej obsluhy územia. Ak sa nám 
to podarí, potom môžeme použiť úspešný prvý 
krok, ktorý sa podaril mestu rozbehom budo-
vania električkovej trate do Petržalky. Horšie 
to už bolo s dotiahnutím jej prvej prevádzkovanej časti, ako aj 
kontinuálnym pokračovaním až na juh Bratislavy.

ELEKTRIčKOVÉ TRATE A NOVÉ CENTRUM MESTA
V základnej zásade obsluhy územia nového centra ide o súhrnné 
riešenia rozvoja nosného systému koľajovej dopravy, ktoré mož-
no z hľadiska rozvoja územia a technického riešenia definovať  
v týchto bodoch:
•  musí sa dodržať obsluha s dostatočnou dostupnosťou zo všet-

kých strán s väzbou na územie Starého Mesta, aby sa zachovalo 
logické prepojenie a rozšírenie centra mesta,
•  návrh vedenia koľajovej infraštruktúry z hľadiska nového cen-

tra musí byť zapojený do existujúcich radiál, ktoré umožnia 

zásadne meniť štruktúru deľby prepravnej práce v prospech 
MHD na úkor IAD,
•  realizovať rozvoj v etapách a rozšíriť do samostatných nových 

tratí, ktoré objektívne obslúžia časti mesta Bratislavy, ktoré 
majú potenciál rozvoja a nemajú koľajovú infraštruktúru MHD,
•  nezavrhnúť pri technických riešeniach možnosť prevádzky tram-

-trainu, t. j. duálnej koľaje aj s 1 435 mm rozchodom, ktorá určite 
pomáha rozvoju mesta až do jej aglomerácie.

Postupnosť a očíslovanie tratí nemá vôbec vplyv 
na priority pre prípadné štádium realizácie. 

Prvou traťou, ak sa máme držať Územné-
ho plánu Bratislavy, je severojužné prepojenie. 
Táto trať sa v existujúcej štruktúre medzi Petr-
žalkou a Račou môže rozvíjať ďalej zo Starého 
mosta po Pribinovej – Olejkárskej a Karadžičo-
vej po povrchu (na obr. 3 – fialová farba), odtiaľ 
už postupne v podzemnej segregovanej trati až  
k stanici Filiálka [13] a ďalej na povrchu so za-
pojením do Račianskej ul. Najdôležitejšou infor-
máciou je, že technicky možno zísť zo Starého 

mosta a zapojiť sa do Pribinovej ul. Z hľadiska obsluhy územia 
nového centra zo západnej časti sú dôležité zastávky na začiatku 
Pribinovej ul., Landererovej ul. a Mlynských nív. Čo je však dôleži-
tejšie, táto trať zachytáva radiálu na Záhradníckej ul., Krížnej ul.  
a okruh na Šancovej ul., kde je všade veľmi silná radiálna MHD. 
Kvalitné prestupové zastávky majú výrazný vplyv na zmenu deľby 
prepravnej práce. Pridaná hodnota železničnej stanice Filiálka je 
jednoznačná.

Druhou traťou (na obr. 3 zelená farba) je generelom dopravy 
[1] preferovaná, ale upravená trať z Kamenného námestia po Du-
najskej ul. (obojsmerne) – Mlynských nivách až za Bajkalskú ul. 
(podľa [6]). Na Dunajskej sa počíta s pešou zónou podobne ako 
na Obchodnej. V prvej časti Mlynských nív sa navrhuje technické 

riešenie vedenia električkovej infraštruktúry po okrajoch miestnej 
komunikácie v telese preferovaného jazdného pruhu pre MHD. 
Bude to združený pruh, pričom veľkou výhodou je prestup z jednot-
livých druhov MHD na jednej hrane a je priamo pred vstupom do au-
tobusovej stanice. V druhej časti Mlynských nív je nový mestský 
bulvár, ktorého varianty sa stále študujú. Možnosť rozvoja tejto 
trasy je smerom na Slovnaft a Podunajské Biskupice, prípadne  
s okruhovaním cez Prievoz a Tomášikovu ul. 

Treťou traťou je už známa Pribinova ul. – Košická ul., ktorá je 
dostatočne naštudovaná (na obr. 3 červená farba), technicky re-
alizovateľná na týchto uliciach, ale vždy je priestor na polemiku.  
Tu sa však treba zamyslieť, ako možno efektívne zapojiť túto novú 
trať na „staré“ centrum mesta a na západnú radiálu z Karlovej Vsi. 
Technicky je skutočný problém cez Šafárikovo nám., akým spô-
sobom sa zapojí Pribinova ul. do existujúcej koľajovej infraštruk-
túry. Možno to realizovať dvojkoľajne z Vajanského nábrežia? Ako 
bude skutočne prevádzkovaná električka zo Štúrovej ul.? Ako sa 
prevádzkovo zabezpečí Šafárikovo nám., ktoré je strategickou 
križovatkou vnútorného mestského okruhu? Možno viesť trať  
z nám. Ľ. Štúra po Fajnorovom nábr. popod Starý most a zapojiť ho 
poza Ministerstvo vnútra na Pribinovu ul.? Druhý „koniec“ je jasný. 
Zapojenie do ružinovskej radiály, ako aj smerom na Trnavské mýto 
je oveľa jednoduchšie.

Štvrtá trať (na obr. 3 oranžová) bola pôvodne prvou myšlien-
kou pre územie nového centra. Fyzicky  – priestorovo sa však už na 
Dostojevského rad nezmestí. Podobne jeho napojenie na Mlynské 
nivy nemožno realizovať. Pritom by prechádzalo priamo stredom 
nového centra.  Podrobnejšie sa táto trasa už neštudovala.

OD STRATÉGIE K REALIZÁCII
Vývoj v oblasti dynamickej dopravy v Bratislave stále rastie.  
V podmienkach Bratislavy nedochádza k stagnácii hodnôt intenzít 
dopravy, ale ide o jej neustále sa zvyšujúci nárast, pričom však hod-

noty hybnosti obyvateľstva v Bratislave stále nedosahujú hodnoty 
veľkých miest v Európe. Podľa generelu dopravy[1] ide o 2,92 ciest 
za deň na obyvateľa mesta. V Bratislave však zaznamenávame, že 
rastie dĺžka každej jazdy obyvateľa. Je to v priamej úmere s ces-
tovným časom, pretože pri neustálom zvyšovaní intenzity dopravy  
v sieti mestských komunikácií, pri súčasnom predlžovaní ciest na-
stane hraničná – kritická hodnota, keď sa obyvatelia začnú presúvať 
a využívať hromadnú dopravu z dôvodu veľkých časových strát jaz-
dou IAD v kolóne či státia v zápchach. Práve preto treba systémovo 
pristúpiť a komplexne mať dostatočné poznatky, ako sa zapojí život 
nového centra mesta do súčasnej aglomerácie. Navyše nerozvíja sa 
len tento bod mesta, ale pripravujú sa ďalšie veľké územia, a to nielen  
v hraniciach katastra Bratislavy. Treba pozorne sledovať aglome-
ráciu, pretože tá už v súčasnosti privádza do mesta väčší počet 
ľudí ako je štvrtina obyvateľov mesta. Ak tomuto mesto Bratislava 
nebude venovať dostatočnú pozornosť, krátkodobé rozhodnutie 
skomplikuje situáciu tak, že napriek saturácii dopravných prúdov 
motorovej dopravy zostaneme na dlhé obdobie už len v zápchach. 
Šanca zmeniť obsluhu územia je tu stále. K zmene však treba pri-
stúpiť systémovo a pripraviť ju minimálne na 15 rokov, najmä so za-
ručeným financovaním. Potom môžeme zabezpečiť kvalitne rozvoj 
mesta na niekoľko desaťročí vopred pre ďalšie generácie a môžeme 
povedať, že budujeme udržateľnú prepravu a máme rozumné rieše-
nie pre naše hlavné mesto Slovenska.  n

Obrázok 2: SCHÉMA SIETE ELEKTRIčKOVýCH TRATí V CENTRE MESTA BRATISLAVY Príklad kartogramu zaťaženia nových električkových tratí pre nové centrum mesta 

Dopravný model MHD - pracovný variant  A1 + C + D  (os/24h)

Zdroj: J&T Real Estate + DOTIS Consult

existujúce trate E - MHD
vetva Fajnorovo n. – Karadžičova – Filiálka
vetva Dunajská – Mlynské nivy – Prievoz
vetva Pribinova – Košická – Ružinovská
okruh – Dostojevského r. – Továrenská
vetva Nové Lido – Ekonomická univerzita

Navrhované a študované trasy NS MHD

RESUME: Rail transport as a part of the supporting transport system of Brati-
slava  The planned new administrative-residential-leisure zone in centre of Bratislava will be 
significantly changing the modal split of this area and its traffic volumes. The complex studies 
of tramway lines together with traffic planning tools clearly show that the immense develo-
ping activities change completely the whole current traffic relations around the area of new 
City Centre. Only the public transport, especially the tramway lines, can afford a higher quality 
of service for this new area of interest by city rail-track transport with adequate capacity. The 
answer on this solution is to hold the smart solution for the city and to change the modal split 
ratio in Bratislava. Another big value of sustainable deal is to cover the last modern slogan of 
urban areas operation which is declared over the world - accessibility.

V podmienkach Bratislavy 
nedochádza k stagnácii 

hodnôt intenzít dopravy, 
ale ide o jej neustále sa 

zvyšujúci nárast, pričom 
však hodnoty hybnosti 

obyvateľstva v Bratislave 
stále nedosahujú hodnoty 

veľkých miest v Európe.

➜
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ROLE MANUÁLU TVORBY
veřejných Prostranství 

v Plánování Města 
Doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D.Zakladatelka Kanceláře veřejného prostoru IPR,  

členka gremiální rady IPR, zástupkyně ředitele vlastního studia MCA atelier

Pražský Manuál tvorby veřejných prostranství 1 jsme v Kanceláři veřejného prostoru IPR 
dokončili v roce 2014. Od té doby tedy uplynulo téměř pět let. Za tu dobu se v přístupu 

Prahy, ale i dalších měst české republiky, hodně proměnilo. Nabízí se tedy rekapitulace. Jaké 
změny způsobil Manuál v Praze? V jakém bodě je zde nyní plánování a realizování veřejných 

prostranství? Jakou dnes Manuál plní úlohu v celkovém přístupu k veřejným prostranstvím? 
A jakou roli sehrává a může sehrávat v dalších městech? Jaké příležitosti a zároveň nebezpečí 

jsou dnes v otázce kvality veřejných prostranství aktuální? Pro zodpovězení těchto otázek 
je potřeba zabývat se nejen Manuálem samotným, ale především celkovým koncepčním 

přístupem k veřejným prostranstvím, jehož je nedílnou součástí.

k 
ancelář veřejného prostoru jsme zakládali na začátku 
roku 2013, tehdy ještě pod Útvarem hlavního architekta  
a posléze se stala jedním ze základních kamenů nově 
vzniklého Institutu plánování a rozvoje hlavního měs-

ta Prahy. Její založení bylo součástí a začátkem snahy o zásadní 
změnu přístupu ke kvalitě města, směrem k důrazu na přirozenou 
obytnost, lidské měřítko, kulturní rozměr, a k odklonu od techni-
cistních, technokratických a instrumentálních řešení. Chtěli jsme 
současně ovlivnit dvě hlavní, a zároveň obtížně spojitelné věci. Na 
jedné straně zrealizovat změny, které se pokud možno okamžitě 
propíší do reálné podoby města a na druhé začít postupně budovat 
strukturu dlouhodobého a komplexního přístupu ke kvalitě jeho 
veřejných prostranství.

Věděli jsme, že je nutné vytvořit co nejdříve pár nejdůležitějších 
materiálů, které jednak začnou ovlivňovat realitu ihned a jednak 
osloví politiky, odborníky a veřejnost a rozpoutají tak diskusi o sa-
motném cíli, tedy o důležitosti kvality veřejného prostoru města 
pro život lidí v něm. Jako první jsme z těch zásadních zvolili Návrh 
strategie rozvoje veřejných prostranství, Manuál tvorby veřejných 
prostranství, Koncepci pražských břehů a systém Koncepčních 
studií pražských ulic a náměstí. 

Koncepční studie reagovaly na situaci, kdy v Praze řada investic 
do veřejných prostranství vznikala na základě technické potřeby 
– například rekonstrukce tramvajové trati, dopravní změny či vy-
řešení špatného stavu technické infrastruktury, aniž by zároveň 
bylo sledováno hledisko celkové obytné kvality místa. A tak se 
realizovaly rozsáhlé úpravy, často za kompletního rozkopání ulic, 
na jejichž konci se sice naplnila požadovaná technická potřeba, 
ale obytná kvalita se vrátila do původního, často neuspokojivého 
stavu, a nezřídka i do horšího. Přitom bylo možné současně zlepšit 
podmínky pro chodce, lépe zpřístupnit zastávky tramvají, odstranit 
řadu bariér, doplnit stromy, či mobiliář, zlepšit architektonickou 
kvalitu prostoru, apod. Začali jsme tedy v předstihu vytvářet kon-
cepční studie těch míst, kde jsme věděli, že se rozsáhlejší technic-
ké investice chystají, aby bylo možné k nim přidat i úpravy vedoucí  
k celkové obytné kvalitě.

Koncepce pražských břehů také odpovídá na aktuální problém,  
a také za pět minut dvanáct. V prostoru břehů řeky se kumuluje 
velké množství zájmů a jejich atraktivita, zejména v historické části 
města, v poslední době začala přitahovat množství aktivit, převážně 
komerčních. V některých částech řeky oproti tomu vůbec není vyu-
žitý potenciál, který pro pobyt lidí skýtá, a namísto toho leží ladem. 
Přestože většina břehů je ve vlastnictví města či jsou svěřeny do 
majetku městských částí, město nemělo žádnou komplexní před-
stavu o využití břehů, tedy ani plán, jak ji naplňovat a ani nástroje, 
jak tuto cennou oblast ochránit před neřízenými zásahy. Během roku 
jsme tedy vypracovali dokument, který deklaruje rozhodnutí města, 
že pražské břehy chce město Praha rozvíjet jako veřejný prostor 
města, primárně určený pobytovým aktivitám lidí a navrhuje cíle  
a nástroje jak postupovat. Koncepce pohlíží na řeku jako na celek  
a ukazuje, že jakýkoliv dílčí zásah je potřeba hodnotit nejen z hledis-
ka proměny místa samotného, ale také skrze jeho roli v celku řeky.

Manuál tvorby veřejných prostranství je obecný a metodický do-
kument, zabývající se principy a pravidly platnými pro celé město,  
a proto byla šance, že se začne v podstatě okamžitě propisovat ne-
jen do připravovaných projektů, ale i do rozpracovaných dokumentací  
a dokonce i do rozeběhlých realizací. A to se také podařilo, i když míra 
dopadu mohla být mnohem větší. Především se však stal středobo-
dem a symbolem změny přístupu k veřejným prostranstvím obecně. 

Návrh strategie rozvoje veřejných prostranství byl deklarací 
priorit města a podkladem pro Manuál, který zdůvodňuje cíle.

Souběžně, za pochodu, jsme se pak snažili vytvářet celkovou 
sys tematiku komplexního přístupu ke kvalitě veřejných prostran-
ství města. Ta by ideálně samozřejmě měla vzniknout jako první  
a jednotlivé dokumenty a činnosti by pak měly být vkládány na 
svá místa v její struktuře. Ve městě velikosti Prahy je ale vytvoře-
ní celkové koncepce veřejných prostranství města dlouhodobou 
záležitostí a proto jsme vyhodnotili jako účelnější začít ji skládat 
zevnitř, tedy z nejdůležitějších stavebních kamenů a jejich postup-
ným doplňováním a propojováním. 

METODIKA PRAŽSKÉHO MANUÁLU
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy je zaměřen zej-
ména na fáze projektové a technické přípravy, realizace, správy  
a údržby. Zabývá se tématem tvorby veřejných prostranství pře-

devším z hlediska nástrojů tvorby detailů a objektů, které jsou 
jejich součástí. Neřeší tedy záměrně nástroje celkového prosto-
rového urbanismu města, i když je zřejmé, že nejdůležitější základy 
kvality veřejných prostranství vznikají právě ve fázi urbanistického 
zakládání nové zástavby města a že chyby v této fázi nástroji 
detailu prostranství zpravidla již nelze napravit. 

Manuál se zabývá obecnou, nikoliv místopisnou rovinou. Určuje 
způsoby dosažení kvality na základě principů a pravidel, doplněných 
vzorovými řešeními a příklady dobré a špatné praxe. Principy a pravidla ➜

Melková, Pavla a kolektiv KVP IPR, 
Manuál tvorby veřejných prostranství 
hlavního města Prahy, IPR,  Praha 2014

Foto: autorka 

Ukázky ilustrací jednotlivých 
pravidel v: Melková, Pavla  

a kolektiv KVP IPR, Manuál tvorby 
veřejných prostranství hlavního 

města Prahy, IPR,  Praha 2014
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navrhování jednotlivých komponentů veřejných prostranství jsou 
určována zejména vztahem k celkové kvalitě veřejných prostranství. 

Cílem Manuálu je primárně řešit fyzické složky veřejných 
prostranství. Zároveň ale, vzhledem k tomu, že smyslem a cílem 
hmotné části je život, který se v něm odehrává, Manuál zohledňuje 
i dějovou rovinu, a to především z hlediska vlivu fyzické podoby 
na dějovou kvalitu a naopak z hlediska  vlivu způsobu užívání na 
kvalitu podoby prostranství.

MANUÁL MÁ BýT PřEDEVŠíM INICIAčNíM,  
NIKOLIV POUZE REGULAčNíM DOKUMENTEM
Důležitá je forma jazyka sdělení.  V případě pražského Manuálu jsme 
se snažili pokrýt co nejširší škálu uživatelů, od odborníků (architek-
tů, technických projektantů, specialistů atd.), přes politickou rovinu 
až po veřejnost. Hledali jsme tedy takový jazyk a formu, které by na 
jedné straně neomezovaly preciznost a míru odborných informací, 
na straně druhé umožnily jejich srozumitelnost i laikovi. 

Celková struktura dokumentu se hierarchicky odvíjí od obec-
ných informací a měřítka větších tematických celků k užším 
tématům a větší míře detailu. Manuál je rozdělen do čtyř zák-
ladních částí, ve struktuře od obecného po detail. Úvod – před-
stavuje základní cíle a charakter dokumentu a způsob jakým ho 
používat. Typologie – popisuje v obecné rovině jednotlivé typy 
veřejných prostranství a jejich roli ve městě a slouží jako podklad 
při definování charakteru prostorů a z něj vyplývajících principů  
a pravidel jejich tvorby. Uspořádání – věnuje se kvalitě veřejných 
prostranství z hlediska organizace provozu a dílčích celků veřej-
ných prostranství. Prvky – popisuje jednotlivá pravidla a principy 
pro jednotlivé komponenty veřejných prostranství, strukturované 
dle typových kategorií.

PRAŽSKý PříKLAD JAKO INSPIRACE PRO DALŠí MěSTA
Když jsme v Praze začínali vytvářet systém koncepčního přístu-
pu k veřejným prostranstvím, museli jsme začínat téměř od nuly.  
V Praze ani České republice nic podobného neexistovalo. Neby-
lo možné čerpat ani ze stavební a územně plánovací legislativy, 
protože ta se koncepční rovinou v tomto smyslu nezabývá. Museli 
jsme od počátku vymyslet systém, podobu subjektu, který ho 
bude zastřešovat (v Praze se jím stala KVP IPR), metodu, nástroje, 
formy dokumentů, způsob komunikace, pravomoci apod. A i když, 
jak je řečeno už výše, naším hlavním cílem bylo vyvolání skuteč-
ných změn v podobě města, zároveň jsme si uvědomovali, a dou-
fali, že tato energie by mohla uvést do pohybu cosi zásadnějšího  
a dlouhodobějšího. Že dokáže spustit proměnu uvažování společ-
nosti, lidí, politiků a odborníků. Že může změnit vztah k veřejnému 
prostoru města a učinit z jeho kvality jednu z hlavních hodnot,  
a tím pádem také priorit. A že tato změna se pak může propsat do 
rozhodování politiků, práce odborníků i do způsobu, jakým samotní 
lidé začnou veřejný prostor užívat a pečovat o něj. 

Dnes asi lze, byť neskromně, říci, že založení koncepčního přístu-
pu ke kvalitě veřejných prostranství v Kanceláři veřejného prostoru 
IPR, jehož postupné vytváření a naplňování stále pokračuje, se stalo 
iniciací a příkladem pro další města v České republice. Stejně jako 
souběžně vznikající metodiky, zahrnující jeho praxi.2 

Přibývá měst, kde pod veřejnou správou začala vznikat nová pra-
coviště, jejichž úloha je podobná, jako byly cíle nového IPR Praha, 
tedy zajišťovat plánování města komplexně a s ohledem na jeho 
obytnou kvalitu. A v rámci těchto pracovišť také vzniká specializace 
na veřejný prostor. Postupně se objevují Manuály či další koncepční 
dokumenty, ať už vytvořené v rámci těchto pracovišť, anebo 
externími subjekty.

KDE JSME DNES?
To vše ale není důvod usínat na vavřínech, naopak. Je to sice důle-
žitý, ale jen první krok. 

V první řadě je zapotřebí si uvědomit, že skutečnost, že se  
o důležitosti kvality veřejného prostoru více mluví, sama o sobě 
nestačí. Dokonce ani to, že v politické a plánovací rovině se mu 
věnuje větší prostor, ještě nemusí znamenat skutečný dopad na 
reálnou podobu města. A také, že v byrokratické realitě a určité 
ztuhlé setrvačnosti uvažování současné společnosti se výsled-
ky dostavují v násobně delších časech, než by bylo z hlediska vy-
dané energie možné. Pravdou ale je, že i naši zahraniční kolegové  
v městech jako Amsterdam, Kodaň, Londýn, New York, která začala 
s podobnými změnami mnohem dříve, nás upozorňovali, že první 
viditelné výsledky se dostavily po deseti, patnácti a i více letech.

V Praze jsme se na některých místech posunuli od prosazování 
idejí změn k jejich realizaci ve fázi schválení vedením města, zís-
kání finančních prostředků na přípravu, uspořádání řady architek-
tonických soutěží a zahájení mnoha projektových dokumentací. 

To se týká například Karlova náměstí, Malostranského náměstí, 
Náměstí Jiřího z Poděbrad, Palachova náměstí, Vítězného náměs-
tí, apod. Někde pouze dílčích kroků, jako například u Humanizace 
severojižní Magistrály apod.

Na řadě míst už probíhá i realizace – částečně na Karlově ná-
městí nebo na Vinohradské ulici.

Základní principy nového přístupu se ale začaly propisovat do 
různých realizací již od vzniku prvních dokumentů, byť je dokázaly 
ovlivnit jen z části. 

KVP IPR jako koncepční pracoviště vytvořila vlastními silami 
množství konkrétních koncepčních projektů, na nich formulovala 
metodiky a zároveň tak i pilotní příklady. Tím vznikl systém, umož-
ňující nyní zapojit externí zpracovatele a posunout se více do rovi-
ny zastřešujícího subjektu, který stanovuje především komplexní 
cíle a koordinuje dílčí kroky, a konkrétní projekty vytváří ve spolu-
práci s externími architektonickými kancelářemi. To jí umožňuje 
získat prostor pro širší záběr a komplexní pohled, což je hlavním 
cílem celoměstského koncepčního pracoviště.

A JAK DÁL?
Od doby založení Kanceláře veřejného prostoru se proměnila okol-
ní situace – v Praze, Čechách, Evropě i ve světě. A je třeba se stále 
znovu ptát: Jaká je současná role veřejného prostoru? Jaké přináší 
příležitosti a jakým nebezpečím čelí?

Jedno nebezpečí je uvedeno již výše a je jím ukolébání faktem, že 
se o veřejném prostoru nyní masivně mluví a nechybí v proslovech 
téměř žádného z politiků. Další rizika mohou v budoucnu paradox-
ně přinést nové – a skutečně potřebné – priority, jako je například 
snaha v co nejkratší době řešit nedostatek dostupného bydlení, 
či uvolnění a urychlení možnosti výstavby, zejména v brownfiel-
dech a rozvojových územích, anebo dokončení celoměstského 
systému automobilové dopravy. Tlak na rychlost a kvantitu totiž 
obvykle přináší zapomínání na detaily na jedné straně i na komplexní 

pohled na straně druhé. Veřejná prostranství jsou obecně vnímá-
na jako měřítkový detail. Ačkoliv opak je pravdou – jejich budoucí 
kvalita se totiž zakládá především v urbanistickém měřítku. A ani  
z hlediska významu pro celkovou kvalitu místa rozhodně nejsou 
detailem. I tady jsou naopak tím, co ji možná ovlivňuje nejvíc.  
A tak je potřeba stále a znovu zdůrazňovat, že kvalita veřejných 
prostranství vyžaduje ze strany řízení a plánování města samo-
statnou pozornost a samostatné hodnocení, které veškeré zásahy 
ve městě posuzují úhlem pohledu, jaký budou mít dopad na kvalitu 
veřejného prostoru. A tím pádem vyžaduje také vlastní koncepční 
odborný subjekt, který je na veřejná prostranství specializovaný. 
Ať už jako externí, nebo v rámci veřejné správy. Je totiž obvyklé, 
snadné a na první pohled dokonce logické, říkat, že veřejná prostran-
ství (a veřejný prostor obecně) jsou vlastně součástí všech druhů 
staveb a proto není nutné je vnímat jako samostatný objekt. Opak 
je ale pravdou. Jedině svébytné, jednotné a celoměstsky komplex-
ně pojaté zacílení na kritérium kvality veřejného prostoru ve všech 
druzích staveb zajistí jeho skutečnou kvalitu. Veřejný prostor je totiž  
i přes svojí skutečnou důležitost v realitě slabým hráčem. Mimo jiné 
proto, že není předmětem finančního zisku, ale veřejnou službou.  
A slabému je nutné pomáhat – silné si pomůže samo.

BUDOUCí ROLE MANUÁLU TVORBY VEřEJNýCH 
PROSTRANSTVí 
Manuál tvorby veřejných prostranství je v dlouhodobém procesu 
plánování veřejných prostranství čímsi jako základní kuchařkou. 
Je v jistém smyslu nadčasový, i když i to platí pouze částečně. 
Principy a pravidla vytváření se příliš nemění, protože jejich cílem 
je, aby se lidé v prostředí cítili dobře, aby jim zlepšovalo život –  
a základní vlastnosti činností lidského života se překvapivě nemění, 
jsou stejné či podobné, jako před sty a více lety. Co se ale mění, jsou 
například hodnoty a od nich se odvíjející priority, nebo vnější hrozby.

Je otázkou, nakolik je Manuál v podobě, kterou má ten pražský, 
účelný i pro další města. Jeho mechanické přejímání, kdy se jedná  
v podstatě o převzatou knihu s pouze změněnou grafikou – a to se 
dnes v některých městech občas děje – s sebou může nést rizika. 
Praha je specifické město – svojí velikostí, historií, systémem dopra-
vy, způsobem správy. Další „Manuály“, by tedy měly mít svou vlast-
ní strukturu, která se odvine od potřeb či palčivých problémů toho 
kterého města, či se více propojí s dalšími koncepčními dokumenty  
a tím změní i vlastní určení a obsah. Metodika navržená pražským Ma-
nuálem může být dobrým, pevným a praxí ověřeným základem. Přesto 
se domnívám, že každý další Manuál by měl znovu a znovu hledat nové 
cesty a obohacovat tak i obecnou metodiku o další objevy. n

TÉMA Mestská Mobilita – urbanizMus

1 Melková, Pavla a kolektiv KVP IPR, Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního 
města Prahy, IPR,  Praha 2014 
2 Obecnou a komplexní metodikou koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím 
se zabývá například: Melková, Pavla, Koncepční přístup v tvorbě veřejného prostoru, 
ČVUT, Praha 2016

➜ Melková, Pavla 
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Koncepce  
pražských břehů, 

IPR,  Praha 2014
Foto: autorka
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RESUME: The role of the Public Space Design Manual in city planning The Prague Public 
Space Design Manual was completed in the IPR Public Space Office in 2014. Over the years, the 
approach of Prague and other cities of the Czech Republic has changed a lot. The Public Space 
Design Manual is a general and methodological document dealing with the principles and rules 
applicable to the whole city. The aim of the Manual is primarily to address the physical components 
of public spaces. At the same time, given that the aim and purpose of the material part of space is 
the life that takes place in it, the Manual also takes into account the plot level, especially in terms of 
the impact of physical form on plot quality and, vice versa, in terms of the impact of the way of use 
on the quality of the appearance of the area. The manual is intended primarily to be an initiating 
document, not just a regulatory document for the widest possible range of users, from experts 
(architects, technical planners, specialists, etc.), through the political level to the public. It is timeless 
in some sense, even if it is only partially true. The principles and rules of creation do not change 
much because they aim to make people in the environment feel good, improve their lives. The basic 
characteristics of human life activities are the same or similar as a hundred or more years ago. What 
is changing, however, are values and the resulting priorities, or external threats.
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k 
ľúčovým východiskom pri tvorbe odporúčaní a schema-
tických riešení bola analýza – zhodnotenie súčasného 
stavu verejných priestranstiev v meste. Návrhovej časti 
manuálu tak predchádzalo intenzívne mapovanie a zber 

dát v dvoch úrovniach. Kým terénny prieskum poodhalil stav kľú-
čových verejných priestranstiev mesta a ich jednotlivých častí  
a prvkov, intenzívna participácia smerom do vnútra (samospráva 

a jej zložky, predovšetkým OHAM Prešov) i smerom von (odbor-
ná i široká verejnosť) pomohla získať podnety zainteresovaných 
skupín. Cieľom mapovania bola snaha o pochopenie nielen kvali-
ty, ale i vzájomnej korelácie verejných priestranstiev a to, ako sú 
vnímané nielen z pohľadu predstaviteľov mesta a ich jednotlivých 
odborov, ale i samotnej verejnosti, ktorá je v konečnom dôsledku 
ich cieľovým užívateľom. 

Manuál tvorby  
verejných Priestranstiev – 

PREŠOV
Ing. arch. Oto Nováček, Ing. arch. Dušan Burák PhD., Architektonické štúdio Atrium v Košiciach 

Nízka kvalita verejných priestranstiev je problém, ktorý trápi mnoho slovenských miest, medzi 
nimi aj mesto Prešov. V snahe o koncepčný a komplexný prístup k súčasnému stavu pristúpilo 
mesto k principiálnemu kroku a zadalo vypracovanie Manuálu tvorby verejných priestranstiev 
(ďalej aj „manuál“). Manuál spracovali na základe verejnej súťaže architekti z košického štúdia 

Atrium. Do spolupráce prizvali Fakultu architektúry STU a odborníka na participáciu  
s verejnosťou. Manuál sa venuje všetkým zložkám a súčastiam verejných priestranstiev  

– od technickej infraštruktúry a dopravných prvkov cez zeleň až po mobiliár.

TERÉNNE MAPOVANIE
Terénne mapovanie zohralo dôležitú úlohu pri pochopení mesta 
a stavu jeho verejných priestranstiev, ich technickej a priestoro-
vej kvality. V rámci mapovania sme sa sústredili predovšetkým 
na hlavné a vedľajšie urbanizačné osi mesta, hlavné pobytové  
a uzlové priestory a taktiež na priestranstvá sídlisk a vnútroblo-
kov. Zámerom bolo zachytiť stav jednotlivých priestranstiev od 
celku až po jednotlivé detaily (časti a prvky). Samotné mapovanie 
prebiehalo v 3 intenzívnych cykloch – v zime 2017, na jar 2018  
a v lete 2018 s cieľom zachytiť stav, ale i využívanie jednotlivých 
priestranstiev v čo najširšom časovom úseku a v jednotlivých roč-
ných obdobiach. Takto rozsiahle nazhromaždené dáta vo forme 
fotografických záberov, poznámok a mapových podkladov boli 
do značnej miery schematizované a zjednodušené pre potreby  
a rozsah manuálu. Táto fáza bola zhrnutá do  podrobného pasportu, 
ktorý jednotlivé priestory kvalifikoval.

Mapovanie hlavných a vedľajších urbanizačných osí v praxi zna-
menalo nutnosť zmapovať predovšetkým ťažiskové ulice a ich 
profily, ale i hlavné hydrické biokoridory  – rieky Torysu a Sekčov  
a stav ich nábreží. Prieskum odhalil dobrú prepojenosť prešov-
ských ulíc a ich potenciál na ďalší rozvoj, avšak odhalil tiež ich 
zanedbaný stav a zároveň nedostatky pri niektorých nových rieše-
niach. Problematická sa javí prehustená doprava či neregulované 
parkovanie, ako i chýbajúca súvislá cyklistická infraštruktúra. Zá-
roveň však prieskum  poskytol prehľad o príkladoch dobrej praxe 
predovšetkým upokojených ulíc a zdieľaných priestranstiev z cen-
tra mesta. Mapovanie nábreží poukázalo na nevyužitý potenciál 
dvoch riek. Pozitívne hodnotená je „zelená diaľnica“ (cyklistický  
a peší koridor) pozdĺž rieky Torysa, ktorý má potenciál rozvoja,  
a to aj popri rieke Sekčov.  

Mapovanie hlavných pobytových uzlových priestorov bolo na-
mierené na zachytenie stavu predovšetkým námestí či verejnej ze-
lene, ale i iných kľúčových zmiešaných pobytových priestranstiev. 
To poukázalo na dostatočnosť týchto priestorov, čo sa ich počtu i 
rozmiestnenia týka. Problematický bol ich zanedbaný stav. Mapo-
vanie tiež odhalilo priestory, ktoré môžu pri ďalšej obnove mestu 
slúžiť ako príklady dobrej praxe. Mapovanie vnútroblokov zachytilo 
ich rôznorodú štruktúru, ako aj evidentné rozdiely v ich kvalite. Tie 
pramenia predovšetkým z rozdielov vo funkčnom využití a v kvalite 
vyrastenej zelene. Všeobecným problémom tak ostáva zanedba-
ná kvalita priestranstiev, ako i problém s parkovaním. Problémom  
v meste  je tranzitná doprava, ktorá znehodnocuje priestranstvá  
v jej okolí, problematické a neregulované parkovanie, ale i výstavba 
„big boxov“ či ďalších prevádzok, ktoré podporujú živelný nárast 
automobilizácie a dehumanizujú priestor.  

PARTICIPÁCIA
Hlavným cieľom zapojenia samosprávy,  jej jednotlivých odborov, 
pracovných skupín, ale i širokej verejnosti do procesu tvorby do-
kumentu bolo získať podnety a odporúčania pre jeho skvalitnenie. 
Rôzne formy participatívnych procesov, ktoré boli počas tvorby do-
kumentu použité, vychádzali zo snahy obohatiť dokument o vstupy 
rozličných skupín. Tieto procesy prebiehali počas všetkých fáz jeho 
tvorby – od mapovania až po jeho pripomienkovanie.

Samospráva a odborné pracovné skupiny
V rámci procesu tvorby boli pravidelne organizované konzultač-
né stretnutia so samosprávou, a to predovšetkým s Odborom 
hlavného architekta mesta Prešov. Taktiež sa konali informač-
né stretnutia s volenými zástupcami (poslancami) mesta Prešov. 
Týchto stretnutí sa počas roka uskutočnilo osem. Snaha o zlepše nie 

Obr. 1 – Metodova ulica  
– dobrý príklad riešenia zdieľaného  
priestranstva s vylúčením statickej dopravy 
Foto: Oto Nováček – Atrium architekti

Obr. 2 – Hlavné a vedľajšie mapované urbanizačné, dopravné a funkčno-
prevádzkové osi Zdroj: Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov
  

Obr. 3. – Vyhodnotenie stavu hlavných a vedľajších urbanizačných, 
dopravných a funkčno-prevádzkových osí  
Zdroj: Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

Obr. 4 – Fotografia z participatívneho stretnutia z Prešova k Manuálu 
tvorby verejných priestranstiev, súčasťou ktorého bolo aj offline 
mapovanie.  Foto: Oto Nováček – Atrium architekti

Hlavná urbanizačná os
Vedľajšia urbanizačná os
Zelená os (rieky)

Vyhovujúci stav
Potrebný zásah
Nevyhovujúci stav

➜
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procesu bola pretavená do vytvorenia tematických pracovných 
skupín zameraných na témy ako doprava, cyklistika, zeleň, 
environmentálne a ekologické prístupy, verejné osvetlenie či 
mobiliár. Pracovné skupiny boli tvorené ľuďmi z občianskych 
združení, zamestnancami samosprávy, zástupcami mestských 
podnikov či poslancami. Týchto stretnutí sa počas roka usku-
točnilo dvanásť. 

Participatívne stretnutia s verejnosťou
Na potreby procesu mapovania a zhodnotenia súčasného stavu 
bola zapojená aj široká verejnosť, a to na dvoch úrovniach – offline 
a online. V rámci participácie s verejnosťou sa tak uskutočnili dve 
veľké stretnutia. 

V rámci prvého bol predstavený manuál a uskutočnené ma-
povanie na satelitnej mape mesta Prešov. Toto podujatie taktiež 
odštartovalo mapovanie pomocou platformy Pocitové mapy  
a zároveň pomohlo iniciovať dialóg medzi zástupcami rôznych zá-
ujmových skupín (poslanci, zamestnanci odborov, aktivisti, široká 
verejnosť). 

Druhé stretnutie bolo zamerané na prezentáciu manuálu pred 
jeho dokončením a na vyvolanie diskusie a získanie pripomienok. 
Na vyvolanie konštruktívnej debaty bol manuál vo fáze pred do-
končením zverejnený týždeň pred stretnutím. Tým sa umožnilo 
jednotlivým zúčastneným preštudovať si dokument a vzniesť 
pripomienky či návrhy. 

Pocitové mapy
Pocitová mapa je internetová platforma a nástroj aktívneho za-
pojenia obyvateľov mesta do zberu informácií a názorov o meste  
a predovšetkým o jeho verejných priestranstvách. Jej fungova-
nie je jednoduché a pomerne intuitívne. Účastníci mapovania 
postupne označujú body, alebo línie na mape mesta a majú tiež 
možnosť vložiť aj komentár, ktorý pomáha vyhodnotiť zámer da-
ného výberu. 

Na potreby určenia kvality verejných priestranstiev a násled-
né porovnanie s odborným mapovaním boli verejnosti v Prešove 
položené štyri okruhy otázok – kvalita verejných priestranstiev, 
kvalita zelene, peší a cyklistický pohyb a bezpečnosť. Každý okruh 
obsahoval negatívnu a pozitívnu formu otázky. 

Výstupy z Pocitovej mapy v zásade poukázali na podobné prob-
lémy a potenciály, ktoré odhalilo odborné mapovanie. Okrem iného 
jasne potvrdili „zelenú diaľnicu“ popri rieke Torysa ako najobľú-
benejší koridor pre cyklistickú a pešiu dopravu, jasne definovali 
problémové priestory znehodnotené tranzitnou dopravou či par-
kovaním a bariéry v cyklistickom a pešom pohybe.

V rámci tvorby manuálu spracovatelia zakomponovali a zároveň 
nad viazali na už existujúce strategické dokumenty mesta Pre-
šov, napr. Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020, Územný 
plán, Generel cyklodopravy, či Dokument starostlivosti o dreviny 
v meste Prešov. 

Kľúčovým faktorom pre nás bola komunikácia a spolupráca 
s paralelne vznikajúcimi strategickými dokumentmi Generelom 
dopravy (Masterplan) a Adaptáciou na klimatické zmeny, ktoré 
úzko súviseli so skvalitňovaním verejných priestranstiev v meste. 

ZóNOVANIE MESTA PODĽA PREVLÁDAJÚCEJ  
URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY
Dôležitou časťou návrhu bolo rozdelenie mesta podľa jeho pre-
vládajúcej urbanistickej štruktúry. Mesto bolo rozdelené na his-
torické mesto, centrálne mesto, moderné mesto, rodinné mesto, 
zelené mesto a areály a komplexy.  Toto rozdelenie vychádzalo 
nielen z terénneho mapovania, ale taktiež z potreby poukázať na 
rozličné typy priestranstiev v rozličných častiach mesta. Toto de-
lenie nerešpektuje správne rozdelenie mesta, ale je založené na 
hmotovo-priestorovej diverzite mesta ako celku. 

Delenie v rámci manuálu slúži nielen na vizuálne odlíšenie rôz-
nych štruktúr, ktoré vznikli počas rôznych období rozvoja mesta, 
ale je základom pre samotné schémy navrhovaného riešenia a aj 
pre príklady riešení jednotlivých častí a prvkov. Zároveň sa stáva 
základom pre rozličné formy regulácie založenej na špecifickej 
štruktúre. V praxi tak môže ísť o špecifické VZN pre moderné 
mesto, generel verejných priestranstiev historického mesta 
vzhľadom na snahu o elimináciu dopravy z centra mesta a iné. 

NÁVRHOVÁ čASť
Návrhová časť manuálu bola založená na niekoľkých rovinách. 
Prvú rovinu definovali návrhy vybraných priestranstiev formou 
jednoduchých a prehľadných axonometrií. Tieto majú za cieľ na-

črtnúť možnosť rozvoja predovšetkým lineárnych priestranstiev (ulíc  
a nábreží) a genericky vytvorených  priestranstiev (priestranstiev 
sídlisk a vnútroblokov). Takýto prístup bol zvolený kvôli možnosti 
jednoduchšej regulácie tvorby rôznych typov ulíc, nábreží a vnút-
roblokov. V rámci návrhu sa taktiež pristúpilo k špecifikácii charak-
teru jednotlivých priestranstiev. 

Ulicu ako typ tvoriaci chrbticu verejného priestranstva sme ďalej  
v manuáli špecifikovali ako mestskú triedu, mestskú ulicu, obytnú ulicu 
a zmiešaný priestor.  Takéto rozdelenie reagovalo nielen na priestorový 
rozmer, ale i na jej dopravnú, prevádzkovú a funkčnú rovinu, ktorá ovplyv-
ňuje život v danom priestranstve.  Rieka a jej nábrežia ako priestranstvo 
tvoriace ekologickú kostru mesta bolo rozdelené na mestské nábrežie 
a prírodné nábrežie. Toto rozdelenie vzniklo z potreby diferencovať cha-
rakter nábrežia v rôznych častiach mesta.

Priestory sídlisk boli rozdelené na monofunkčné  a polyfunkčné 
vnútrobloky a priestranstvá sídlisk. 

Návrhová časť sa vyhla ucelenejším riešeniam uzlových pobytových 
priestranstiev (námestí a parkov) z dôvodu ich silnej jedinečnej identity 
a potreby individuálneho autorského prístupu k ich tvorbe. 

Ďalšiu rovinu manuálu predstavovali jednoduché schémy s roz-
mermi a základnými možnosťami riešenia.  Tvoria podporu riešenia 
bez toho, aby projektantovi určovali finálny dizajn častí alebo prvkov 
verejných priestranstiev. Sú akýmsi návodom, slovníkom na dosiah-
nutie harmónie vo verejnom priestranstve.  

Tretia rovina je tvorená súborom príkladov dobrej praxe. Sú 
tvorené formou prevažne autorských fotografií z domova i zo za-
hraničia a nechýbajú ani príklady dobrej praxe z Prešova. Príklady 
slúžia na ilustráciu riešenia daných typov priestranstiev, častí  
a prvkov z hľadiska dizajnu, umiestnenia či formy. Fotografie ply-
nule dopĺňajú schematické axonometrie a ilustračné schémy,  
a tak vizuálne spístupňujú manuál budúcim užívateľom.

APLIKÁCIA MANUÁLU DO TVORBY MESTA A JEHO LIMITY
Manuál bol navrhnutý ako nástroj na sledovanie jednotnej kvality 
tvorby a údržby verejných priestranstiev. Pri súkromných subjek-
toch sa miera záväznosti odvíja od vzťahu investičného zámeru  
k samospráve. Pre verejnosť bol dokument vytvorený predovšetkým 
ako informatívny a vzdelávací materiál. 

Dobrou správou však je, že manuál sa po jednomyseľnom hlasova-
ní mestského zastupiteľstva stal strategickým dokumentom mes-
ta Prešov. Odbor hlavného architekta mal ďalej v pláne  extrahovať 
jednotlivé kapitoly a vytvoriť z nich samostatné záväzné časti (napr. 
kapitolu „Prvky vegetácie“). Taktiež bolo pre rok 2019 pripravované 
vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu, do ktorého by sa 
mali formou všeobecne záväzných nariadení premietnuť kľúčové 
časti manuálu. Po zrušení tohto orgánu sa však vynára otázka, kto 
bude garantovať presadenie dokumentu do praxe a celkovú kvalitu 
mestského rozvoja v Prešove?!  n

Obr. 5 – Pocitové mapy – Pozitívne vnímané pešie a cyklistické  
trasy podľa výsledkov participatívneho mapovania. 
Zdroj: Oto Nováček – Atrium architekti 

Obr. 6 – Pocitové mapy –  Negatívne vnímané pešie a cyklistické trasy 
podľa výsledkov participatívneho mapovania. 
Zdroj: Oto Nováček – Atrium architekti 

Obr. 7 –  Schematický návrh
pre mestskú ulicu v historickom meste  
so šírkou 10 m s prihliadnutím na návrh profilu ulice v jednej úrovni,  
reguláciu parkovania a podporu cyklodopravy v upokojených  
uličkách historického centra mesta  
Zdroj: Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

Obr. 8 –  Schematický návrh 
pre mestskú triedu v centrálnom 
meste so šírkou 30 m s prihliadnutím 
na podporu cyklodopravy návrhom bezpečných
cyklotrás, reguláciou a jasným vymedzením parkovania  
či podporou aktívneho parteru zadefinovaním možností  
umiestňovania sezónnych terás 
Zdroj: Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

Obr. 9 –  Schematický návrh 
možného riešenia priestranstva 
sídliska, ktorý jasne definuje parkovacie plochy a zároveň definuje ich 
možnú výmeru na max 1/3 plochy vnútrobloku/riešeného priestranstva. 
Návrh tiež reaguje na potrebu aplikácie vyrastenej zelene či priestorov 
pre susedský život v priestranstvách prešovských sídlisk.  
Zdroj: Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov

➜

RESUME: Manual of Public Spaces – Prešov  The poor quality of public spaces is a problem that 
many Slovak cities, including the town of Prešov, are worried about. The simplest way is to understand 
public space as any space that is not part of the private sphere. It usually forms the transport, ideological, 
functional, organizational, operational and spatial framework of the urban structure. In recent years, 
many initiatives and concepts have been developed to improve this situation. It is worth mentioning 
the „Manual for the creation of public spaces in the capital city of Prague“, but also similar material from 
Hlohovec. The city of Prešov thus became the first city in Slovakia to commission such a comprehensive 
document at city level. The Prešov Public Spaces Manual is an essential tool for implementing and im-
proving the quality of public spaces. It is a conceptual material setting out the basic criteria, principles, 
rules and recommendations applied in the creation of public spaces. The manual covers all elements and 
components of public spaces - from transport and technical infrastructure through the greenery to the 
furnishings.  An important task of the manual is, besides defining the basic criteria, principles, rules and 
recommendations, its enlightenment function, which included the project Emotional maps and partici-
patory meetings with the public, but also with individual components of self-government. At present, 
the manual has become a strategic document of the city of Prešov and in the future it will be the basis for 
the creation of binding regulations of the city.
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z 
ákladný dopravný model Bratislavy spočíva vo vytvorení 
tzv. radiálno-okružného systému, v rámci ktorého by bola 
doprava vedená prostredníctvom hlavných radiál a prepá-
jajúcich okruhov, pričom vnútorné ulice by boli utlmené 

s dôrazom na zvýšenú kvalitu životného prostredia. V praxi však 
k naplneniu tejto vízie nedošlo, stále zostáva dobudovať niekoľko 

dôležitých úsekov, predovšetkým severnú tangentu, ktorá by 
prepájala Jarošovu, Sliačsku a Pražskú ulicu s tunelom popod Jas-
kový rad. Tým by došlo k zníženiu tlaku na Šancovú ulicu a tranzit 
by bol prevedený na novú trasu. 

Bez existencie severnej tangenty sa však tranzitná dopra-
va vyskytuje aj v uliciach, ktoré neboli na danú záťaž budované  

a pripravené. Príkladom je práve Mickiewiczova, ktorá predstavuje 
spojnicu medzi západnými a východnými časťami mesta vrátane 
rastúcej štvrte Nivy, ale zároveň je využívaná nielen automobilmi, 
ale vo výraznej miere aj verejnou dopravou. Miera tranzitu presa-
huje 90 % (Skýva 2017), pričom kritickým bodom je vyústenie 
ulice do Kollárovho námestia, kde dochádza ku kontaktu s križo-
vaním s električkovou dopravou a zároveň sa tu najviac zužuje 
uličný profil. 

Vysoká dopravná záťaž sa negatívne odráža na celkovej atrak-
tivite ulice. Ulica je vnímaná ako nebezpečná a kolízie medzi 
chodcami a cestnou dopravou sú na dennom poriadku. To znižuje 
jej príťažlivosť pre pešiu dopravu, čoho dôsledkom je absencia 
širšieho portfólia služieb, ktoré sú orientované takmer výlučne na 
pracujúcich v okolitých inštitúciách a nie na náhodných okoloidú-
cich. Počas víkendov je ulica prakticky bez spoločenskej aktivity 
(Sidorová, Gažová 2018). 

Zásadným dôsledkom súčasného charakteru Mickiewiczovej je 
prerušenie prirodzenej osi, ktorá spája historické jadro Bratislavy 
s východnými časťami centra mesta prostredníctvom línie Ob-
chodnej ulice, pokračujúcej cez Mickiewiczovu a Krížnu na Trnav-
ské mýto. Tento koridor má v kontexte postupného rozvoja okolia 
Trnavského mýta veľký význam, no práve bodová závada v podobe 
priestoru Kollárovho námestia a Mickiewiczovej predstavuje naj-
väčšiu bariéru pre jeho ďalšie pozdvihnutie.

Ulica napriek potenciálu nedokáže napodobniť úspech Ob-
chodnej, ktorá predstavuje vďaka pedestrianizácii a silnému 
aspektu verejnej dopravy bezpečný a živý verejný priestor, a nie 
je ani v súlade so zamýšľaným rozvojom spoločenských aktivít  
v Hurbanových kasárňach. Takisto sa absencia silnejšieho pešieho 
spojenia negatívne odráža na vitalite Krížnej ulice, ktorá je jedným 
z mála príkladov mestskej ulice s plne aktívnym parterom. 

Nakoniec, súčasný stav sa negatívne odráža na lokálnej mikro-
klíme a kvalite životného prostredia vplyvom zvýšenej prašnosti 

a hlučnosti. Hlavné mesto (2010) sa v rámci Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 2010 – 2020 zaviazalo 
rozšíriť nízkoemisné zóny, rovnako ako sa prihlásilo k Dohovoru 
primátorov a starostov o klíme a energetike. Súčasný stav Mic-
kiewiczovej ulice je v nesúlade s proklamáciami v rámci týchto 
dokumentov. 

INICIATíVA BULVÁR MICKIEwICZOVA
V roku 2015 predstavili architekti z kancelárie Architekti Šebo 
Lichý, prepojenej s developerskou spoločnosťou ITB Develop-
ment, víziu dopravného upokojenia ulice, ktorú nazvali „Bulvár 
Mickiewiczova“ (Archinfo 2016). Východiskom tohto ideového 
projektu bol postupný zánik tradičných ulíc vplyvom zvyšujú-
cej sa dopravnej záťaže a úpadku mestského parteru. Mic-
kiewiczova predstavuje podľa autorov vízie ideálny priestor 
na zvrátenie tohto procesu a rozšírenie série centrálnych ulíc  
s mestským charakterom. 

Ideová štúdia bola v nasledujúcich rokoch rozpracovávaná –  
v roku 2016 ulicu analyzovali študenti architektúry, ktorí výsled-
ky práce prezentovali začiatkom roka 2017 v galérii Satelit, v tom 
istom roku bol spracovaný dopravný prieskum (Skýva 2017) a na 
začiatku roka 2018 bola publikovaná sociologická štúdia lokality 
(Sidorová, Gažová 2018). V rámci všetkých prác nastala zhoda, 
že Mickiewiczova ulica je nadmerne dopravne zaťažená, čo sa 
nevhodne odráža na jej kvalite, ako aj na vplyve na verejnú do-
pravu, cyklodopravu a kontinuálne vzťahy medzi centrom mesta 
a východnými časťami Starého Mesta.

Architekti Šebo Lichý spoločne s ITB Development vytvorili 
koncepciu pilotného projektu utlmenia dopravy v území, ktoré 
by malo ulicu zmeniť tak, aby sa zvýšila jej mestotvorná kvalita. 
Riešenie spočíva v uzávere úseku ulice medzi Kollárovým námes-
tím a Ulicou 29. augusta pre individuálnu automobilovú dopravu 
s ponechaním prevádzky verejnej dopravy. Daným opatrením by 

návrhy na PreMenu  
Mestských ulíc bratislavy –
BULVÁR MICKIEwICZOVA

Mgr. Adrian Gubčo, ITB Development

Rozvoj Bratislavy v uplynulom období priniesol do ulíc mesta výrazný nárast dopravnej záťaže 
spojenej predovšetkým s rastom individuálnej automobilovej dopravy. Vzhľadom na to,  

že doteraz nebola dobudovaná základná mestská dopravná infraštruktúra, v určitých lokalitách 
sa vyskytujú zvýšené kongescie, negatívne vplývajúce na kvalitu prostredia dotknutých štvrtí. 
Príkladom zasiahnutého úseku je Mickiewiczova ulica v Starom Meste, kde dochádza vplyvom 

tlaku dopravy k znehodnocovaniu okolia a narušeniu peších či cyklistických väzieb. Situáciu 
sľubuje zmeniť iniciatíva „Bulvár Mickiewiczova“. 

➜

Ideová vizualizácia 
priestoru pred 

Hurbanovými 
kasárňami 

Zdroj: Architekti 
Šebo Lichý

Ideová vizualizácia  
nárožia Mickiewiczovej  
a Špitálskej ulice  
Zdroj: Architekti Šebo Lichý
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sa mal výrazne znížiť tranzit v oblasti, pričom vjazd do lokality by 
bol atraktívny takmer výlučne pre rezidentov a lokálnych pod-
nikateľov.

Na základe predchádzajúcich analýz zároveň v spolupráci  
s expertmi z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 
Katarínou Boháčovou a Tomášom Hanáčkom vypracovali finálnu 
víziu Mickiewiczovej ulice, ktorá integruje plánované zmeny v do-
prave aj stavebné zásahy a pretvára ulicu na skutočne silný peší 
ťah. Realizácia finálnej vízie je podmienená úspešnosťou pilotného 
projektu, autori však pripomínajú, že svojou ideou reagujú na exis-
tujúce ukážky zo zahraničnej praxe. 

ZAHRANIčNÉ VZORY
Architekti Šebo Lichý si pri uvažovaní berú príklad z podobných 
realizácií v zahraničí, kde sa využívajú pilotné projekty ako overo-
vací mechanizmus pri rozsiahlejších plánovaných transformáciách 
ulíc. Rozsiahlou inšpiráciou sa stali postupy v New York City, kde 
mesto aktívne využíva finančne nenáročné skúšobné riešenia pri 
utlmovaní ulíc či oživovaní verejných priestranstiev (Sadik-Khan, 
Solomonow 2016).

Podobné postupy sú testované aj v Európe v mestách s podob-
ným kultúrnym alebo urbanistickým kontextom. Pravdepodobne 
najznámejší príklad je revitalizácia Mariahilfer Straße vo Viedni, 
ktorá tvorí významnú viedenskú „nákupnú“ ulicu, ktorá sa dá  
v rámci Bratislavy prirovnať k Obchodnej ulici. Pôvodne dopravne 
zaťažená trieda sa premenila čiastočne na pešiu zónu, čiastočne 
na zdieľaný priestor. Projekt bol intenzívne konzultovaný s verej-
nosťou a zrealizovaný v roku 2014. Autormi sú holandská kan-
celária Bureau B+B spoločne s lokálnymi architektmi orso.pitro 
(Landezine 2014). 

Druhý príklad, v podstate ešte bližší s ohľadom na porovna-
teľný urbánny kontext, je premena Slovenskej (slovinskej) cesty  
v Ľubľane, metropole Slovinska. Pôvodne išlo o zaťaženú centrálnu 
tepnu a najvýznamnejší dopravný koridor v meste. V súlade s ví-
ziou Ljubljana 2025 (Mestna občina Ljubljana 2007) sa však ulica 
dostala do rámca zmien vo verejnom priestore, keď sa pôvodné 
dopravné priestory menili na pešie zóny a priestranstvá začali 
orientovať na chodcov a cyklistov. 

Vedenie radnice postupne utlmovalo dopravu na Slovenskej 
ceste a v jej okolí formou pilotných uzáver, pričom každý krok 
konzultovalo s miestnymi obyvateľmi. Po ich úspechu pristúpilo k 
samotnej rekonštrukcii ulice, ktorá prebehla v roku 2015 a parti-
cipovalo na nej niekoľko vedúcich slovinských architektonických 
štúdií. Po revitalizácii sa Slovenská cesta premenila na zdieľaný 
priestor, kam je povolený prístup verejnej dopravy, nie však indi-
viduálnej dopravy.

Transformácia Slovenskej cesty bola jedným z kľúčových pro-
jektov, ktoré Ľubľani vyslúžili ocenenie Európske zelené hlavné 
mesto (European Green Capital) v roku 2016. Ulica je dnes pova-
žovaná za jeden z kľúčových verejných priestorov v meste.  

VEREJNÉ PRIJATIE
Koncepcia dopravnej obsluhy počas trvania pilotného projektu 
na Mickiewiczovej bola konzultovaná s lokálnou verejnosťou  
v rámci participatívneho plánovania a susedských stretnutí, ale 
aj v rámci expertného workshopu v máji 2018 organizovaného  
v spolupráci s občianskym združením Punkt a nadáciou Green Fo-
undation. Tento workshop bol súčasťou konferencie WhatCity na 
Mickiewiczovej a privítal odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia, 
medzi inými Janeža Koželja, viceprimátora Ľubľany, ktorý stál za 
transformáciou Slovenskej cesty. 

Hlavným cieľom debát bolo predstavenie pilotného projektu, 
nájdenie najvhodnejšej formy realizácie a porovnanie skúseností 
zo zahraničia. Návštevníci absolvovali prehliadku blízkej lokality, 
počas ktorej boli vysvetlené vzťahy v území a predstavení hlav-
ní aktéri. Následne sa hľadala konkrétna vízia a odporúčania pre 
organizátorov podujatia, ako aj pre mesto Bratislava. Účastníci 
workshopu dospeli k záveru, že pre úspešnú implementáciu pilot-
ných zámerov je potrebná určitá miera politickej odvahy spojená 
s dobrou komunikáciou (Sidorová, Gubčo, Gažová 2018). 

Formu pilotnej prevádzky ulice mala naznačiť konferencia  
a pouličný festival WhatCity, ktoré využili jednodennú kompletnú 
uzáveru ulice pre dopravu a stretli sa s vysokou návštevnosťou zo 
strany verejnosti. Pôvodným zámerom organizátorov bolo dňom 

konferencie odštartovať aj samotný pilotný projekt, tento cieľ 
však narazil na nesúhlas vtedajšieho vedenia hlavného mesta 
SR. Architekti Šebo Lichý a ITB Development následne v rozvíjaní 
vízie nepokračovali.

Aktivity na oživení pilotného projektu utlmenia Mickiewiczovej 
ulice sa rozbehli opätovne na začiatku roka 2019. Nové vedenie 
hlavného mesta, ako aj dotknuté organizácie a inštitúcie (Doprav-
ný podnik Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát, mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto) vyjadrujú pilotnému zámeru podporu, dá-
tum spustenia však ešte nie je v tejto chvíli známy. Predbežne sa 
uvažuje o konaní pilotnej uzávery v dĺžke minimálne tri mesiace. 

VPLYV NA MESTSKý ORGANIZMUS
Autori pilotného projektu predpokladajú, že v prípade jeho realizá-
cie dôjde okrem výrazného utlmenia dopravnej záťaže k zrýchleniu 
verejnej dopravy a k zlepšeniu jej spoľahlivosti, k významnému zvý-
šeniu bezpečnosti a k zatraktívneniu ulice pre pešiu a cyklistickú 
dopravu. To by malo sekundárne pomôcť lokálnej ekonomike, keďže 
sa očakáva zvýšený pohyb chodcov a cyklistov, ktorí budú mať lep-
ší kontakt s existujúcimi obchodnými prevádzkami na ulici. Medzi 
benefity treba zaradiť aj skvalitnenie ovzdušia, zníženie hlučnosti 
a prašnosti a ochranu zelene pred poškodzovaním parkovaním. 

Ak sa potvrdí úspešnosť pilotného projektu, v strednodobom hori-
zonte by mala nasledovať premena ulice spojená so stavebnými úpra-
vami. Predpokladané je zjednosmernenie ulice v úseku medzi Ulicou 
29. augusta a Špitálskou ulicou (resp. Americkým námestím) v smere 
do centra, ako aj Ulice 29. augusta od Mickiewiczovej po Špitálsku v 
smere na Špitálsku. Kvôli tomu by malo dôjsť k prekládke trolejového 
vedenia, pričom trolejbusy by boli vedené po Špitálskej ulici. 

Vďaka tomuto kroku by malo byť možné rozšírenie chodníkov pre 
peších, príp. stavebné zlepšenie podmienok pre cyklistov – teda reali-
zácia už zmieňovanej finálnej vízie „Bulváru Mickiewiczova“. Vzniknúť 
by mali tri uzlové body: námestie pred Hurbanovými kasárňami, pred 
prevádzkou FaxCopy a pred Metropolom, kde sa budú môcť rozvíjať 
komerčné aj drobné kultúrne aktivity. Z Mickiewiczovej by mala vznik-
núť zdieľaná zóna, pripomínajúca režim na Slovenskej ceste v Ľubľane.  

Úspech iniciatívy je do istej miery závislý od iných opatrení 
v lokalite, predovšetkým od rekonštrukcie Kollárovho námestia, 
ktorého koncepčnú prípravu zastrešuje nadácia Green Foundation. 
Hlavné mesto však plánuje na priestor vyhlásiť architektonickú 
súťaž (Hlavné mesto SR Bratislava 2019), po ktorej by sa mala 
časť priestranstiev dnes vymedzená pre dopravu zmeniť na pešie 
zóny vrátane spodnej časti Kollárovho námestia pred Hurbanovými 
kasárňami prepojenej s Obchodnou i Mickiewiczovou. 

ITB Development sa s projektom premeny Mickiewiczovej ulice 
stalo zakladajúcim členom občianskeho združenia Blumentálska 
partia, ktorej cieľom je ďalší rozvoj verejnoprospešných aktivít 
a ich vzájomná koordinácia medzi kľúčovými aktérmi v území zo 
strany súkromného, verejného aj občianskeho sektora v tzv. štvrti 
Blumentál. V budúcnosti je tak predpokladaný ďalší rozvoj projek-
tov, zameraných na zlepšovanie verejných priestranstiev, ale aj 
kultúrnej a občianskej vybavenosti v blízkej lokalite. Vízia „Bulváru 
Mickiewiczova“ sa ukazuje ako dlhodobo udržateľná súčasť širších 
zmien, ktoré majú potenciál zmeniť celú okolitú zónu. 

Po ich zrealizovaní sa výrazne zmení dopravná situácia v lo-
kalite, zvýši sa preferencia pešej, cyklistickej a verejnej dopravy  
a očakávaný je rozvoj komerčného života a spoločenských aktivít. 
Výsledkom zmien v doprave tak môže byť významná transformácia 
dôležitej časti centra mesta a zlepšenie jej celkovej udržateľnosti, 
pobytovej kvality a príťažlivosti, ako aj vytvorenie kontinuálneho 
prepojenia medzi starým a novým centrom Bratislavy.   n

RESUME: Proposals for the transformation of Bratislava‘s city streets – Mickiewiczova Bou-
levard The Mickiewiczova Boulevard initiative responds to the current state of Mickiewiczova Street 
in the central part of Bratislava, which is perceived as a barrier, despite its location in the extension 
of the attractive line from the historical centre of the city to the emerging secondary city centre. This 
is largely due to the extra traffic burden as the street serves as a transit, although it does not provide 
the conditions for that. The aim of the initiative is to calm the street in traffic, which should make it 
more attractive for pedestrians and cyclists, improve the state of public space and the city parterre and 
improve the environment. The means of cushioning should be the implementation of a pilot project 
during which individual car traffic will be excluded from part of the street. The initiative thus responds 
to successful examples of pilot projects from abroad, bringing to Bratislava an intention that has been 
consulted in detail with both the public and experts.

➜

Prvá pilotná etapa projektu Bulvár Mickiewiczova ráta s uzavretím 
krátkeho úseku ulice pre IAD. Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Druhá etapa projektu Bulvár Mickiewiczova zahŕňa komplexnejšiu 
premenu celej ulice. Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Mickiewiczova ulica dnes predstavuje bariéru v kontinuálnom pohybe 
naprieč centrom mesta. Zdroj: Architekti Šebo Lichý

Slovenská cesta Foto: Dekleva Gregorić Architects

Podujatie WhatCity na Mickiewičke Foto: Marek Jančúch 

Podujatie WhatCity na Mickiewičke Foto: Marek Jančúch 
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HYPERLOOP
– vízia Pre buDúcnosť

Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., 
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry

Hyperloop je stále vo vývoji, ale má predpoklady ovplyvniť blízku budúcnosť dopravy. Štyri 
hlavné konvenčné dopravné prostriedky (cestné, vodné, letecké a železničné) prestávajú byť 
v dnešnej zrýchlenej dobe efektívne s tendenciou plytvania času, nákladov či nepriaznivým 

dosahom na životné prostredie. Cestná doprava je pri takomto uhle pohľadu obzvlášť 
problematická vzhľadom na zvýšený dopyt po automobiloch, kapacitne nevyhovujúcu cestnú 

infraštruktúru, emisie uhlíka a v neposlednom rade kolísavú cenu ropy. Nástup elektromobilov 
napreduje pomalým tempom, rieši viac-menej lokálne problémy a krátke vzdialenosti. 

t 
émam strategického rozvoja konvenčných dopravných 
systémov sa v uplynulom období venovala zvýšená pozor-
nosť. Súvisí to nielen s rastom počtu obyvateľstva, zahus-
ťovaním  miest, budovaním obchvatu Bratislavy a migrač-

nou krízou. Do veľkej miery to súvisí aj s vývojom inovácií, zvýšeným 
nárokom na ekologizáciu planéty či strategických plánov ciest do 
vesmíru. Tento trend oživil niektoré staršie koncepty, na ktoré sa 
medzičasom pozabudlo, no nastolil aj nové, s ktorými v budúcnosti 
treba počítať. Jedným z nich je čoraz skloňovanejší Hyperloop.

Zjednodušene ide o koncept vysokorýchlostného transportného 
systému  založeného na pohybe pretlakových 
kapsúl v podtlakových rúrkových tuneloch. Kap-
sule majú poháňať lineárne indukčné motory, 
vzduchové kompresory a magnetický urýchľo-
vač. Pohyb kapsúl po vzduchovom vankúši majú 
zabezpečovať elektromotory na stenách trubi-
ce, pričom vzduchový vankúš by vytváral stla-
čený vzduch a vztlak. Celý dopravný systém by 
mal pozostávať z dvoch trubíc (jedna pre každý 
smer), ktoré sú upevnené na stožiaroch.

Environmentálne nebezpečenstvá spotreby 
energie sa naďalej zhoršujú. Hromadný diaľkový 
tranzit bude v nadchádzajúcich rokoch rozhodujúci. Železničná 
doprava je relatívne energeticky účinná a ponúka najpriaznivejšiu 
alternatívu k životnému prostrediu, ale je príliš pomalá a nákladná 
na masové prijatie. Letecká doprava už narazila na kapacitný strop, 
čoho príkladom je nedávne samotným výrobcom avizované zruše-
nie výroby najväčšieho dopravného lietadla Airbus A380. Vzhľadom 
na tieto problémy sa Hyperloop snaží dosiahnuť nákladovo efek-
tívny vysokorýchlostný dopravný systém pre použitie na miernych 
vzdialenostiach do 2 000 km, ktoré sú pre leteckú dopravu krát-
ke a pre vlakovú či automobilovú dopravu dlhé. Vyslúžil si preto 
prívlastok ,,piaty“ typ dopravy.  

HISTóRIA PIATEHO TYPU DOPRAVY
Koncept prepravy cestujúcich v pneumatických pretlakových rú-
rach či tuneloch nie je nový. Má svoje historické kontexty, ktoré 

môžeme vnímať v súvislosti s rozvojom priemyslu a miest. Prvý 
svetový patent na prepravu tovaru v skúmavkách bol vydaný 
ešte v roku 1799 britským strojným inžinierom a vynálezcom 
Georgeom Medhurstom. V roku 1812 Medhurst napísal knihu 
s podrobnou myšlienkou o preprave cestujúcich a tovaru cez 
vzduchotesné trubice pomocou leteckého pohonu. Na začiatku  
18. storočia existovali iné podobné systémy, ktoré boli navrhnuté 
alebo experimentálne odskúšané. Hoci boli všeobecne známe pod 
pojmom atmosférická železnica, tento termín sa používa aj pre 
systémy, v ktorých je pohon dodávaný samostatnou pneumatic-

kou trubicou do samotného vlakového tunela.
Jedným z prvých reálnych aplikačných poku-

sov v Európe bola Dalkey Atmospheric Railway, 
ktorá operovala v Írskom Dubline medzi rokmi 
1844 a 1854. Ďalšia pneumatická železničná 
trať Crystal Palace sa prevádzkovala v Londýne 
okolo roku 1864 a používala veľké ventilátory  
s priemerom 22 stôp. Poháňal ich parný stroj. 
Tunely sú teraz zničené, ale podľa záznamov 
linka úspešne fungovala viac ako rok. O polsto-
ročie neskôr začiatkom dvadsiateho storočia 
boli vákuové vlaky prvýkrát podrobne opísané 

americkým priekopníkom rakety Robertom Goddardom, čo ovplyv-
nilo ich ďalší vývoj. 

V uvedenom historickom kontexte zrodu priemyselnej revolú-
cie, koncentráciou pracovných síl do miest, hromadným presunom 
obyvateľstva a súčasným stavom prebiehajúcej informačno-tech-
nologickej revolúcie badať isté paralely. Revízia starých dobrých 
myšlienok a ich rozvoj sú preto logické a boli len otázkou času. 
Súčasný koncept Hyperloopu prirodzene nadväzuje na významné 
už uvedené inovácie. V súvislosti so skoršími návrhmi dopravy  
s redukovaným tlakom alebo vákuovými hadicami sa zdá, že práve 
práca Roberta Goddarda mala na jeho rozvoj najväčší vplyv.

Ďalší americký fyzik, ktorý ovplyvnil vývoj, bol Gerard K. O‘Neill  
a písal o transkontinentálnych vlakoch s pohonom pomocou 
magnetického pohonu vo svojej knihe ,,2081: Nádejný pohľad 
na ľudskú budúcnosť“. Kniha bola pokusom predpovedať budúce 

Hyperloop sa snaží dosiahnuť 
nákladovo efektívny 

vysokorýchlostný dopravný 
systém pre použitie na 

miernych vzdialenostiach 
do 2 000 km, ktoré sú pre 

leteckú dopravu krátke  
a pre vlakovú či 

automobilovú dopravu dlhé.
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technológie v každodennom živote. Vo svojej predpovedi pred-
stavil vlaky, ktoré používali magnetické levitácie v podzemných 
tuneloch, v ktorých bol vzduch vákuovaný pre zvýšenie rýchlosti 
a zníženie trenia. Popísal tiež model prototypu, ktorý redukoval 
hmotnosť pomocou magnetického pohonu a zvýšením rýchlosti. 
Bol nazývaný masovým vodičom a bol hlavnou témou v jeho kni-
he o fikcii vesmírnej kolonizácie „The High Frontier“. Všeobecná 
myšlienka vlakov alebo inej dopravy, ktorá prechádza cez vákuové 
trubice, je teda stará viac ako sto rokov. Zatiaľ nebola úspešne 
dotiahnutá a zavedená do každodennej praxe. Aj keď odvážnych 
myšlienok inovatívnych spôsobov dopravy aj pokusov o realizáciu 
v tých časoch bolo viac. 

Po relatívne dlhej odmlke sa druhá vlna pokusov tubusovej do-
pravy objavila až o niekoľko desaťročí neskôr. Dá sa len domnie-
vať, či bol tento vývoj spomalený dôsledkom svetových vojen, 
rozdelením spoločnosti železnou oponou alebo dominanciou 
ropného priemyslu. Až na začiatku roku 2000 boli spoločnosti 

Swissmetro udelené koncesie na spojenie švajčiarskych miest 
St. Gallen, Zürich, Bazilej a Ženeva. Swissmetro prišli s návrhom 
na prevádzkovanie inovatívneho maglev vlaku v nízkotlakovom 
prostredí. Štúdie komerčnej uskutočniteľnosti dosiahli odlišné 
závery a nikdy nebol postavený.

Myšlienku vákuových koridorov využíva aj megalomanský pro-
jekt Transatlantického tunela spájajúci Európu a Severnú Ameri-
ku. Projekt však podľa niektorých odborníkov patrí do ríše ďalekej 
sci-fi, a preto sa vlakov vactrain (vlak pohybujúci sa vo vákuu) 
alebo maglev (vlak s magnetickou levitáciou) obyvatelia Európy 
ani Spojených štátov doposiaľ nedočkali. Európa stále dáva pred-
nosť klasickým koľajovým systémom. Naopak Čína importujúca 
najmodernejšie nápady a technológie z celého sveta a snažiaca 
sa dostať na svetovú technologickú špičku neváha do podobných 
projektov investovať miliardy. V auguste 2010 Čína v spolupráci 
s laboratóriom na univerzite Jiaotong ohlásila výstavbu vákuového 
maglev vlaku s rýchlosťou 1000 km/h. Očakávalo sa, že to bude 

Crystal Palace Pneumatic Railway – projekt a konštrukcia Thomas Webster Rammell 1864
Zdroj: The Crystal Palace Pneumatic Railway 1864

New York City – projekt experimentálneho  
nadzemného pneumatického metra z 19. storočia
Zdroj: Rufus Henry Gilbert‘s Elevated Pneumatic Railway (1880)

Návrh študentov 
z MIT na Hyperloop 
Elona Muska,  
ktorý bol následne  
v roku 2017 
úspešne 
otestovaný.
Zdroj: Hyperloop, MIT 
(January 30, 2017)
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stáť 10 – 20 miliárd jüanov  (2,95 miliardy amerických dolárov). 
Doteraz sa s realizáciou nezačalo. 

V Severnej Amerike sa stavba prvých vysokorýchlostných ko-
ľajových tratí ešte len chystá. Americký koncept Hyperloop Alpha 
bol prvýkrát zverejnený v auguste 2013 a navrhuje trasu z Los 
Angeles do San Francisco Bay Area. Projekt ,,Hyperloop Genes“ 
predstavil systém dopravy, ktorý by prevážal cestujúcich na 560 
kilometrov dlhej trase rýchlosťou 1 200 km/h za 35 minút, čo je 
podstatne rýchlejšie ako prostredníctvom aktuálneho času pre-
sunu železničnou alebo leteckou dopravou. Tento koncept je stále 
otvorený a zásluhou úspechu spoločnosti Musk a SpaceX boli 
povzbudení viacerí investori, aby tieto revolučné nápady prijali 
a ďalej rozvíjali. K najznámejším iniciátorom v súčasnosti patria 
veľké svetové spoločnosti ako Hyperloop Transportation Techno-
logies, známy ako HTT. Ide o americkú výskumnú spoločnosť na 
čele s Dirkom Ahlbornom fungujúcou na princípe crowdfundingu. 
Ďalšou veľkou spoločnosťou je americký Virgin Hyperloop One na 
čele s Richardom Bransonom. Všetky uvedené spoločnosti svojím 
pozitívnym a optimistickým prístupom položili základy vytvorenia 
celosvetovej mapy tratí hyperloopu a tzv. ,,Open-source design 
evolution“ think-tanku v tejto oblasti dopravy.

AKTUÁLNY VýSKUM A VýVOJ
História sa opakuje a aj v súčasnosti je stále väčšina odbornej 
verejnosti skeptická, keď tvrdí, že hoci technológia existuje, ná-
vrhy ignorujú výdavky na riziká, a preto je táto myšlienka ,,úplne 
nepraktická“. Riziká, ktoré sa uvádzajú, sú, že Hyperloop príliš ľahko 
ohrozí výpadok elektrickej energie alebo teroristické útoky, ktoré 
majú byť považované za závažné a trvalé bezpečnostné riziko pre 
pasažierov. Napriek tomu v novembri 2015 uvedené súkromné 
obchodné spoločnosti s desiatkami študentských tímov, ktoré 
sa usilujú o rozvoj technológií Hyperloop, skeptické názory začali 
vyvracať. Bezpečnostné riziká by sa mali eliminovať a nemali by sa 
používať ako zámienka na brzdenie technologického pokroku. Wall 
Street Journal napísal, že ,,Hyperloopské hnutie, ako sa nazývajú 
zainteresovaní v tejto oblasti, už oficiálne presiahlo človeka, ktorý 
to celé začal, a kritika tejto myšlienky nie je na mieste.“ Potvr-
dili to následné výsledky výskumov iniciatívnych a nezávislých 
tímov ako napríklad tím MIT Hyperloop, ktorý vyvinul prvý prototyp 
Hyperloop Pod, (predstavený v MIT Museu 13. mája 2016). Ich 
dizajn využíva elektrodynamické odpruženie pre zdvih a bezpeč-
né brzdenie vírivým prúdom. V rámci vyhlásenej otvorenej súťaže 
Hyperloop pod competition uspel s vysokým skóre aj tím Delft 
University z Holandska. Ocenenie ,,najrýchlejšieho“ a ,,najlepší 
výkon za letu“ získal tím WARR Hyperloop z Technickej univerzity 
v Mníchove (TUM), Nemecko. Tím z Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) zaujal tretím miestom v súťaži posudzovanej 
inžiniermi SpaceX.  

Všetky uvedené súťaže potvrdili, že nástup Hyperloopu výrazne 
ovplyvňuje obraz mesta. V tomto kontexte nezastaviteľných ino-
vačných trendov v oblasti vývoja urbanizmu miest výskumný tím  
z Fakulty architektúry STU v Bratislave na základe vlastnej ini-
ciatívy nadviazal v roku 2017 spoluprácu s medzinárodnou spo-
ločnosťou Hyperloop Transportation Technologies. HTT si zhodou 
okolností v tom čase v Bratislave ako jedinom európskom meste 
otvorila svoju pobočku.

BRATISLAVA A HYPERLOOP
Ako ilustruje strategická mapa rozvoja Hyperloopu pre Európu, 
Bratislava v nadväznosti na Viedeň, Prahu a Budapešť predsta-
vuje zaujímavý obchodný a dopravný uzol. Unikátna poloha šty-

roch hlavných miest v relatívne tesnej blízkosti je vôbec jediná 
na svete, a to ju robí pre tento sektor zaujímavou. To bol dôvod, 
prečo sa ešte pred niekoľkými rokmi celkom vážne uvažovalo o vy-
budovaní prvého Hyperloopu v Európe na trati Bratislava –Viedeň. 
Viedeň nečakane odstúpila od zamýšľaného projektu. Následne 
pre HTT prirodzene prišiel pre vybudovanie prototypu do úvahy 
severojužný smer trasy do Brna s pokračovaním do Prahy. V rámci 
interdisciplinárneho výskumu na Fakulte architektúry STU bola  
v septembri 2017 vytvorená výskumno-kreatívna platforma pozo-
stávajúca z tímu mladých vedcov a študentov, ktorá sa zamerala 
na jednotný základný výskumný problém integrácie systému Hy-
perloop do mestského a krajinného organizmu Bratislavy.

Cieľom bolo novými návrhmi prispieť ku konkretizácii trasy pre-
pojenia dvoch mestských centier, ako aj k špecifikácii návrhov 
pylónov vhodných pre rôzne typy terénov na trase. Ich integrácia 
v rámci energetických systémov a alternatívne využívanie stĺpov 
bola jedným z preferovaných kritérií. Urbanistická stratégia posu-
dzuje aj cestovanie Hyperloopom v mestskom prostredí. Posky-
tuje riešenia pre existujúce lokálne problémy, udržateľnosť, prvú/
poslednú míľu a polohu stanice. Hyperloop nie je len stanica a jej 
najbližšie okolie, ale aj nutná prítomnosť konštrukcie dopravnej 

➜

stavby, v ktorej sa kapsula bude pohybovať a ktorá výrazne za-
siahne do obrazu krajiny.  

Na úrovni sídla sa návrhy zameriavali na otázku zvýšenia život-
nej úrovne a udržateľnosti lokality pre život. Vygenerované koncep-
ty prinášajú riešenia viacerých aktuálnych problémov konkrétnych 
bratislavských lokalít, ako sú hlučnosť, prašnosť a hlavne bariéra 
pešieho prístupu obyvateľov Petržalky k nábrežiu Dunaja, ktorú 
vytvára objekt súčasnej diaľnice. Toto rozsiahle územie slúži len 
automobilom a koncept umiestnenia stanice Hyperloop ponúka 
transformovanie dopravnej ulice na živú ulicu pre ľudí s utlmenou 
dopravou obslúžiteľnú pomocou MHD. 

VíZIE A PRíLEŽITOSTI
Hyperloop bezpochyby ponúka nový ambiciózny pohľad na Bra-
tislavu a zmysluplné podnety jej rozvoja. Aj keď má zatiaľ svoje 
technologické vývojové peripetie a memorandum o porozumení 
so Slovenskou republikou v roku 2018 vypršalo, ,,Hyperloopské 
hnutie“ položilo v Bratislave svoje základy. Človek stále zostá-
va determinujúcim faktorom pri tvorbe rozvoja mesta a v duchu 
jedného z mnohých citátov Alberta Einsteina ,,uprostred problé-
mu leží príležitosť“ je evidentné, že Hyperloop napriek súčasným 

ťažkostiam predstavuje pre Bratislavu nemalý rozvojový potenciál. 
Bez vízie niet plánu, čo platí v celom procese aplikácie piateho 
typu dopravy do praxe. 

Článok je súčasťou výskumného projektu FA STU, ktorý bol pod-
porený Nadáciou Tatra Banky a spoločnosťou Hyperloop Transpor-
tation Technologies. n 

RESUME: HYPERLOOP – A vision for the futurex  Hyperloop is still under development but is 
likely to influence the near future of the transport. Four main means of transport (road, waterway, 
air and rail) are becoming less efficient in today´s fast lifestyle because of slow speed, high costs 
or environmental impact. From this perspective, the road transport is particularly problematic 
with regard to increased demand for cars, insufficient road infrastructure in terms of capacity, 
carbon emissions and volatile oil prices. The introduction of electric vehicles continues at a slow 
pace and resolves only local problems and short distances. Therefore, it is reasonable to look 
for new global transport options. The concept of passenger transport in pneumatic pressurised 
tubes or tunnels is not new. It has historical contexts in connection with the development of 
industry and cities. There are certain parallels in the aforementioned historical context of the 
beginning of the industrial revolution, concentration of labour into cities, mass movement of 
population, and the current information-technological revolution. Revision of the good old 
ideas and their development is therefore logical and was just a matter of time. As shown in 
the strategic map of Hyperloop development in Europe, Bratislava after Vienna, Prague and 
Budapest, represents an interesting commercial and transportation hub. Four capital cities in 
relative vicinity is globally unique which makes it interesting for this sector.

Vytypovaná trasa prepojenia Bratislavy a Brna v krajine prostredníctvom 
Hyperloopu. Grafické spracovanie v rámci výskumu na FA STU, 2018. 
Zdroj: Bc. Veronika Alföldiová, vedúci práce na FA STU: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.

Integrácia viacerých typov dopravy nad diaľnicou na Einsteinovej ulici
Autori: Matej Mrva & Dušan Poliak, vedúci práce na FA STU: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Zdroj: FA STU

Koncept stanice v areáli výstaviska Incheba Autor: Branislav Pavlo, vedúci práce na FA STU: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., Zdroj: FA STU 
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Ž 
ijeme v časoch, v ktorých sa čoraz viac kladie dôraz na zdravé životné prostredie a snahy  
o zníženie vplyvu človeka na klimatické zmeny. Hoci tieto snahy nie sú nové, rezonujú aj pod 
vplyvom obrovského dosahu sociálnych sietí ako nového masovokomunikačného nástroja a majú 

vplyv na oveľa väčšie množstvo populácie ako v minulosti. Čo však možno týmto snahám jemne vyčítať, 
je prílišná abstraktnosť stanovenej optiky postavená primárne do roviny recyklácie tovaru, zastavenia 
emisií, zníženia externalít pri výrobe elektrickej energie a zníženia jej spotreby, eliminácie úhynu 
živočíšnych druhov, znižovania odlesňovania a nabádania na zodpovedné správanie ľudí. Aj keď sú tieto 
myšlienky správne a je hodno za ne bojovať, len ťažko si hľadajú svoju cieľovú skupinu a bežný občan 
nadobúda konečný pocit, že len s ťažkosťami môže niečo z uvedeného radikálne ovplyvniť. 

V tejto súvislosti sa pomerne často zabúda na oblasť hospodárstva, ktorá je výrazným znečisťovateľom 
ovzdušia, činiteľom zníženej funkčnosti, kvality a estetickosti verejných priestorov a na ktorej elimináciu 
majú dosah aj bežní občania – na dopravu. Predovšetkým osobný automobil predstavuje dlhodobo symbol 
slobody, jednoduchosti a rýchlosti. Slovensko v tomto nie je výnimkou a ak vezmeme do úvahy využívanie 
osobného automobilu takmer celý deň, ťažko poprieť jeho status najrýchlejšieho dopravného prostriedku. 
Ak jeho používateľ akceptuje náklady na zaobstaranie a prevádzku, stáva sa z neho aj najjednoduchší 
prostriedok, pri ktorom  nemusí skúmať tarifné podmienky a prepravné poriadky, nemusí sa riadiť 
cestovnými poriadkami, je flexibilný a je zodpovedný sám za seba v otázke presnosti. 

Uvedená chvála individuálneho automobilizmu predstavuje značne zníženú konkurencieschopnosť 
ostatných dopravných prostriedkov, no zároveň každý deň zaniká v časoch  zvýšených dopravných nárokov, 
v ktorých doslova desiatky jedincov vytvárajú sami sebe prekážku v podobe dopravných kolón a zníženej 
kapacity parkovacích miest. V týchto časových úsekoch je na mieste otázka, či by nebolo efektívnejšie 
a zdravšie nahradiť dopravný prostriedok, ktorý počas jednej fázy signálneho plánu priemernej križovatky 
prepraví v priemere dvadsať cestujúcich, dopravným prostriedkom, ktorý toto číslo znásobí.

Takýchto dopravných prostriedkov poznáme na Slovensku hneď niekoľko: ide o autobus, trolejbus, 
električku a vlak a používame pre ne súhrnný názov verejná doprava. Otázkou je, do akej miery vieme 
tieto dopravné prostriedky aktívne propagovať tak, aby ľudia upustili od klamnej predstavy, že 
verejná doprava je sociálnou službou pre obyvateľov, ktorí nespĺňajú požiadavku na držbu vodičského 
oprávnenia, resp. nemajú finančné prostriedky na nadobudnutie a prevádzku vlastného osobného 
automobilu. Na kratšie vzdialenosti môže osobný automobil nahradiť aj bicykel alebo pešia chôdza, 
ktoré sú okrem nulových emisií mimoriadne vhodné pre zdravotný stav používateľov. Výzvou 
propagátorov cyklistickej dopravy je okrem iného presvedčiť cieľovú skupinu o rozdiele medzi cyklistikou 
ako športom a cyklistickou dopravou ako alternatívou k cestovaniu do práce a za vzdelaním.

Práve tieto úvahy viedli k tvorbe predloženého čísla časopisu a k voľbe článkov. Radi by sme spolu 
s ich autormi poukázali na pokrok, ktorý nastal v oblasti verejnej osobnej dopravy, cyklistickej dopravy 
a pešej dopravy. V článkoch môže čitateľ nájsť informácie o postupe prác pri zriaďovaní integrovaných 
dopravných systémov a zlepšovaní služieb zákazníkom v rámci nich, o plánovaní zrozumiteľnej a odbornej 
dopravnej politiky na úrovni samospráv, opis kampane na podporu využívania cyklistickej dopravy a pešej 
dopravy, podrobnosti týkajúce sa vzniku služby zdieľaných bicyklov v Bratislave či informácie o fungovaní 
medzinárodnej iniciatívy v oblasti podpory zodpovednej dopravy, ktorá má súhrnné označenie ako 
udržateľná mobilita.

Veríme, že sa nám našich čitateľov podarí inšpirovať a želáme príjemné čítanie.

EDITORIÁL

RNDr. Vladimír Tóth, PhD.  
Inštitút dopravnej politiky MDV SR 
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MODERNÁ 
Mestská Mobilita  

RNDr. Vladimír Tóth, PhD., Mgr. Peter Rozsár, Inštitút dopravnej politiky

Po veľkom vákuu z hľadiska podpory verejnej osobnej a nemotorovej dopravy,  
ktoré na Slovensku vzniklo v rámci posttransformačného obdobia spojeného so zvyšovaním 
kúpnej sily a zmenou demografických a dochádzkových návykov, môžeme v ostatnom čase 

pozorovať zmeny súvisiace so zvyšovaním snahy o zlepšenie verejnej osobnej dopravy  
a nemotorovej dopravy. Paradoxne sa tak ocitáme  v situácii, keď okolnosti, ktoré sme  

v minulosti považovali za úplne bežné, pričom máme na mysli využívanie bicykla  
a verejnej osobnej dopravy na cestu za prácou, dnes vnímame ako želaný a cieľový stav.

h
oci existuje hlučná množina používateľov individuálnej 
automobilovej dopravy a zároveň notorických kritikov 
dnešnej verejnej osobnej dopravy, ktorej členovia pra-
videlne cestovali verejnej osobnou dopravou pred dvad-

siatimi rokmi, pričom toto cestovanie vyvrcholilo kúpou vlastného 
automobilu a radosti z pocitu nebyť odkázaný na kĺbový Ikarus 280 
zakúpený na sklonku 70. rokov ako konečné riešenie v hromad-
nej obsluhe sídlisk, možno objektívne povedať, že dnešný stav 
verejnej osobnej dopravy je z hľadiska kvality vozového parku na 
vysokej úrovni. Aj keď v slovenskom vozovom parku nedominujú 
prémiové značky a modely, väčšina vozidiel na Slovensku je níz-
kopodlažná a bezbariérová a veľká časť vozidiel aj klimatizovaná 
a pripojená na bezplatný internet. Ako pozitívny príklad možno 

uviesť železničné vozidlá, ktoré predovšetkým v prímestskej 
doprave vykonávajú určitý podiel výkonov v podobe nízkopodlaž-
ných ucelených jednotiek s moderným informačným systémom 
a komfortným interiérom. Jedným dychom je potrebné priznať, že 
na Slovensku ešte stále existujú oblasti, kde regionálnu dopravu 
vykonávajú vlaky s oddielovými vozňami, no trendom je podiel 
týchto prípadov postupne eliminovať.

Aj v prímestskej autobusovej doprave je cítiť zmeny.  Dnes 
už je pomerne bežné, ak je prímestský autobus vybavený infor-
mačným systémom, ktorý zároveň v exteriéri vozidla zobrazuje 
cieľovú zastávku s nácestnými zastávkami a v interiéri zobrazuje 
nácestné zastávky s akustickým hlásením. Prímestskej doprave 
tiež výrazne prospievajú niektoré drobné ústupky, ako napríklad 

možnosť využívať vyhradené jazdné pruhy v mestách či integrova-
ná obsluha zastávok spoločne s mestskou hromadnou dopravou. 
Cestovanie na jeden cestovný lístok a suplovanie optimisticky 
vnímaných zrušených expresných liniek je len bonusom pre cestu-
júceho, ktorý, ak sa v systéme vie zorientovať, dostane skutočne 
zaujímavú ponuku verejnej dopravy. To isté platí aj pre systémy 
mestskej hromadnej dopravy, v prípade ktorých je potrebné dodať, 
že niektoré trolejbusové prevádzky na Slovensku majú v dennej vý-
prave nasadené výlučné nízkopodlažné vozidlá. Tým niektoré slo-
venské systémy verejnej osobnej dopravy konkurujú  systémom  
v krajinách, ktoré možno korektne označiť ako „dopravne vyspelé“.

Ak sa presunieme v čase do roku 1995, dospejeme k po-
znatku, že vtedy sa nám o mnohých pokrokových vlastnostiach 
dnešnej verejnej osobnej dopravy ani nesnívalo. Praxou bolo 
sedenie na rozpálenej koženkovej sedačke vo vysokopodlaž-
nom autobuse, do ktorého mal bez asistencie problém nastúpiť 
človek s ťažkou batožinou alebo detským kočíkom. Cestovné 
poriadky boli zverejnené výlučne na zastávke a neexistoval 
žiadny informačný systém, ktorý by cestujúcich informoval  
o odchodoch v reálnom čase. Vznik dopravného plánovača, ktorý 
by cestujúcim povedal, ako sa najrýchlejšie dostanú na cieľovú 
zastávku s čo najvýhodnejším cestovným, bola utópia budúcnos-
ti, od každého cestujúceho sa očakával aspoň elementárny zmy-
sel pre orientáciu. Pravidelné odchody liniek v rovnakú minútu 
počas rôznych hodín ešte dnes nie sú samozrejmosťou, pričom 
v minulosti tento systém na Slovensku prakticky neexistoval. 
Dnešný stav verejnej osobnej dopravy je teda na prvý pohľad 
pokrokový a výborný.

MÁME NAJNOVŠí HARDVÉR,  
ALE ZASTARALý SOFTVÉR
Na základe uvedeného vychválenia systémov verejnej osobnej 
dopravy na Slovensku by nezainteresovaný človek predpokladal, 
že verejná osobná doprava bude predstavovať významný podiel 
na celkovej deľbe prepravnej práce a Slovensko sa bude radiť ku 
krajinám ako Švajčiarsko alebo Nemecko. Ak sa však bližšie pozrie-
me na vývoj celkovej deľby prepravnej práce individuálnej dopravy, 

vidíme jej konštantný rast. Cestujúci ako keby nevedeli oceniť 
nové inovačné prvky v slovenských systémoch verejnej osobnej 
dopravy. Napriek enormnej snahe všetkých zainteresovaných 
máme na konci dňa cestujúceho, ktorý obligátne stlačí tlačidlo 
diaľkového ovládača na svojom vozidle a víťazoslávne nastúpi do 
štvorkolesového tátoša.

Krátky prieskum a skúsenosti s verejnou osobnou dopravou 
autorov tohto článku naznačujú možnú odpoveď. Ak vyjadrenie 
pojmeme v reči odborníkov na výpočtovú techniku, jednoznačne 
môžeme súčasnú situáciu prirovnať k stavu, keď na najnovší a ex-
trémne výkonný počítač nainštalujeme dvadsať rokov starý softvér.

Realita vytvára niekedy až bizarné situácie. Ako príklad uvádza-
me prázdny osobný vlak v podobe nízkopodlažnej klimatizovanej 
ucelenej jednotky idúci v rannej dopravnej špičke v smere zo Sen-
ca do Bratislavy, pričom na paralelnej komunikácii sa kontinuálne 
vytvára čoraz dlhšia dopravná kolóna. Hoci tento stav nedáva 
žiadny zmysel, po dlhšej analýze možno dospieť k jednému neli-
chotivému záveru: ľudia prestali veriť verejnej doprave ako službe.
Či už cestujeme letecky z Viedne do New Yorku, autobusom z Lon-
dýna do Prahy, alebo vlakom InterCity z Košíc do Bratislavy, meška-
nie 30 minút pre nás nie je natoľko rozhodujúce, aby sme pri ďalšej 
príležitosti volili iný dopravný prostriedok. V týchto príkladoch plnia 
jednotlivé dopravné prostriedky svoje služby spoľahlivo. Frekvencia 
cestovania na týchto trasách, pravdepodobnosť meškania a dôleži-
tosť prísť načas nás pri každom ďalšom cestovaní necháva relatívne 
pokojných. Ak však mešká osobný prímestský vlak, ktorým cestu-
jeme denne dlhšie, ako trvá jeho celý jazdný čas podľa cestovného 
poriadku, vzniká extrémne nespoľahlivý produkt. Neexistuje lepší 
príklad nefungovania systému Park&Ride ako napríklad železničná 
stanica Šenkvice, pri ktorej v rannej špičke odstaví svoj osobný 
automobil veľká časť obyvateľov úpätia Malých Karpát s cieľom 
prestúpiť na vlak, ktorí následne zisťujú, že vlak mešká 40 minút,  
a tak nastúpia naspäť do svojich automobilov a cestujú do Bratislavy  
s ambíciou nájsť parkovacie miesto aspoň niekde medzi priecho-
dom pre chodcov a nárožím križovatky. A ak táto situácia nastáva 
trikrát do týždňa, dáva zrazu prázdny vlak idúci po trati pozdĺž do-
pravnej kolóny zmysel. ➜

Prevádzka električiek na novej dráhe v mestskej časti  
Bratislava - Petržalka Foto: V. Tóth

Moderná 
elektrická 

poschodová 
jednotka

 na stanici v obci 
Bernolákovo  

Foto: MDV SR
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Problémom pritom často býva buď nadväzný vlak na opač-
nom konci Slovenska, alebo (už) meškajúci rýchlik, ktorému by 
prednostné vypravenie osobného vlaku v predposlednej stanici 
spôsobilo nárast meškania rádovo o jednotky minút. Uplatňuje 
sa tu pritom presne opačný prístup ako v komerčnom marketingu: 
tisícky verných zákazníkov (za predpokladu, že podiel pravidelných 
cestujúcich je v prímestskom vlaku vyšší ako v rýchliku) nedo-
stanú službu, za ktorú si zaplatili, na úkor desiatky jednorazových 
zákazníkov. Chronicky chýbajúca úroveň podávania informácií 
cestujúcim by si azda zaslúžila samostatný článok.

S podobne nevyspelým marketingom sa stretáva aj prímestská 
doprava. Hoci autori článku nie sú odborníci na marketing, existuje 
predpoklad, že ak je počet výnimiek v systéme väčší ako počet 
odchodov, noví zákazníci jednoducho nikdy nebudú mať motiváciu 
prestúpiť z osobného automobilu do prímestského autobusu. To 
platí niekoľkonásobne, ak uvažujeme o častiach Slovenska, ktoré 
vykazujú nižšiu hustotu zaľudnenia a minimálne problémy s do-
pravnými kongesciami a parkovaním. 

Ako jednu z prekážok integrovaných systémov možno definovať 
aj tradičné nastupovanie prednými dverami a kupovanie cestov-
ných dokladov u vodiča. Nepovieme nič inovatívne, ak pripome-
nieme, že takýto nástup cestujúceho zaberá nejakú časovú jed-
notku a vytvára meškanie nad rámec cestovného poriadku. Toto 
meškanie je navyše variabilné podľa počtu cestujúcich s nie veľmi 
optimálnym vzťahom „čím viac cestujúcich, tým väčšie meškanie“. 
Prímestská doprava na Slovensku je teda doslova unikátom v tom 
zmysle slova, že by meškala a bola nespoľahlivá aj v prípade, keby 
neexistovali žiadne osobné automobily. Praktická nevýhoda pre 
integrované dopravné systémy spočíva v nemožnosti prímestskej 
autobusovej dopravy využívať za súčasných podmienok zastávky 
mestskej hromadnej dopravy. Ťažko si predstaviť, ako trolejbus 
s intervalom odchodov 8 minút uviazne na zastávke za prímest-
ským autobusom, do ktorého trvá nástup cestujúcich 5 minút.  
V praxi to tiež znamená, že využívanie zastávok mestskej hro-
madnej dopravy prímestskou dopravou sa využíva iba v smeroch 
so slabším dopytom.

V mestskej hromadnej doprave sa stretávame s obdobnými 
problémami. Asi najväčším problémom je absencia preferencie 
verejnej osobnej dopravy a niekedy neefektívnosť dispečingu. Vy-
hradené jazdné pruhy, a to aj na úkor priebežných jazdných pruhov 
sú niekoľkoročným osvedčeným receptom vo viacerých krajinách. 
Znalosť krízového manažmentu a uplatnenie osvedčených postu-
pov s cieľom pružnej organizácie musí byť zase doménou doprav-
ných dispečerov. Na chaos, ad hoc organizačné riešenia a nulové 
informovanie cestujúcich pri zatopení podjazdu, ktorý je zatopený 
pätnásťkrát ročne, neexistuje ospravedlnenie.

KĽÚčOVÁ JE PERSPEKTíVA CESTUJÚCEHO
Verejná osobná doprava mala napriek komplikovanosti systému 
dlhodobo pravidelných a garantovaných cestujúcich. Dnes, pri 
konkurencii individuálnej dopravy sa systém ukazuje ako nekon-
kurencieschopný. Riešenia sú pritom jednoduché: inšpirovať sa 
komerčnou sférou a ponúknuť službu, ktorú zákazník bude chcieť.
Nie je vhodné merať úspechy verejnej dopravy počtom WiFi bodov. 
Úspešnosť systému by sa mala naopak merať počtom zmeška-
ných minút na osobu a pristupovať k riadeniu dopravy tak, aby bolo 
toto súhrnné číslo čo najnižšie, či už to bude znamenať prednosť 
osobných vlakov pred rýchlikmi, alebo odstránenie nákupu ces-
tovných dokladov u vodiča autobusu.

V rámci integrácie je však veľkou chybou, ak upadneme do 
presvedčenia, že verejná doprava je uzavretý systém, ktorý sa 

začína nástupom a končí sa výstupom na zastávke. Voľba a vníma-
nie atraktivity verejnej osobnej dopravy sa začína oveľa skôr, po 
prekročení prahu domova. Ruka v ruke s podporou verejnej osobnej 
dopravy preto musí ísť aj podpora najzákladnejšieho druhu dopravy 
– pešej dopravy. V súvislosti s celosvetovou politikou znižovania 
energetickej náročnosti a podpory nízkouhlíkovej dopravy je tiež 
nevyhnutné vytvoriť podmienky na podporu cyklistickej dopravy, 
ktorá predstavuje najefektívnejší a najrýchlejší druh dopravy pre 
cestovanie v rádiuse 8 km.
 

NEMOTOROVÁ DOPRAVA

Úvodné expresné vymedzenie pojmov 
Pri téme nemotorovej dopravy sme zvyknutí hovoriť predovšet-
kým o cyklistickej doprave zabúdajúc na realitu bežných dní. Pešia 
doprava je totiž súčasťou života aj tých najzarytejších motoristov. 
Jednoducho povedané, každý z nás je počas dňa aspoň na malé 
okamihy chodcom, a to bez toho, aby si túto možnosť cielene vy-
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bral. Našťastie naše rozmaznávanie sa v podobe vozenia sa autom 
všade a za každých okolností ešte nedosahuje také rozmery, aby 
sme zo sedadla motorového vozidla absolvovali všetky bežné 
aktivity. Avšak infraštruktúre pešej dopravy akosi nevenujeme 
dostatočnú pozornosť a skôr ju vnímame ako relikt minulosti. 

Cyklistická doprava je záležitosťou voľby jednotlivcov. Pri ve-
rejných diskusiách máme často dojem, že tu existuje snaha za-
škatuľkovať cyklistov ako jedincov žijúcich vo veľkých mestách, 
prevažne mužského pohlavia, bez záväzkov a časovej tiesne. 
Realita je však úplne iná. Cyklodoprava je vo veľkej miere, a to 
aj v slovenských podmienkach, záležitosťou širokého spektra 
obyvateľov bez potreby akéhokoľvek škatuľkovania. Na bicykloch 
vidíme, okrem mladých mužov smerujúcich do práce, aj starších 
ľudí, pre ktorých je bicykel celoživotnou súčasťou života a jazdu na 
bicykli do obchodu či práce vnímajú podobne ako ranné obúvanie si 
topánok. Rovnako je pomerne bežné vidieť v malých obciach deti 
jazdiace do školy na bicykli alebo mladé matky vyzdvihujúce svoje 
deti zo škôlky. Taktiež ani spokojný pohľad dieťaťa zo sedačky pri-
pevnenej k bicyklu stále nevymizol zo slovenských ulíc. Rovnako 

je nezmysel hovoriť o mestskej cyklodoprave, odporúčame použiť 
pojem sídelná cyklodoprava a sídelný cyklista. Ak by sme chceli 
dokončiť definovanie pojmov v tejto oblasti, tak za sídelnú cyk-
lodopravu považujeme presun z bodu A do bodu B v rámci sídla či 
medzi sídlami z obvyklého dôvodu bez špecifického vybavenia či 
ošatenia realizovaný pomocou bicykla. 

AKÚ INFRAŠTRUKTÚRU VYUŽíVA SíDELNý CYKLISTA?
Často počúvame názor, že cyklista patrí na cyklotrasy. Tých je  
v porovnaní s cestnou sieťou určenou pre motorovú dopravu 
malý zlomok. Cyklista je preto väčšinou odkázaný na používanie 
rovnakej infraštruktúry ako motorista. Hoci v mnohých mestách 
pribúdajú cyklistické komunikácie solídnym tempom, dovolím si 
tvrdiť, že je skôr vecou šťastnej náhody, ak môže dochádzajúci 
využiť pre svoje denné trasy výlučne cyklistickú infraštruktúru. 
Sme jednoducho stále odkázaní na používanie ciest či chodníkov 
pre bezpečný, ekologický a relatívne rýchly presun v rámci sídla 
na bicykli. V mnohých menších mestách, najmä na juhu Sloven-
ska bola cyklistická doprava bežnou súčasťou cestnej premávky 
bez existencie cyklistických komunikácií. Žiaľ, práve rapídny ná-
rast automobilizmu obmedzil túto vzájomnú symbiózu cyklistov 
a motoristov. Práve pravý okraj vozovky, prevažne tá najmenej 
kvalitná časť, je dnes najčastejším miestom, kde možno vidieť 
sídelného cyklistu. Žiaľ, mnohé cestné komunikácie sa vyznaču-
jú vysokou intenzitou premávky, ktorá v kombinácii s rýchlosťou 
vozidiel a nekvalitnou infraštruktúrou, najmä v podobe značenia 
a povrchu, vyháňa cyklistov na chodníky. Chodec je preto často 
nútený znášať vo svojom dedikovanom priestore, t. j. na chodníku, 
nielen zaparkované vozidlá, ale tiež cyklistov, ktorí chcú  „prežiť”. 
Realita v číslach hovorí jasnou rečou. V slovenských mestách, kto-
ré sa vyznačujú najlepšími podmienkami pre sídelnú cyklodopravu, 
tvorí segregovaná cyklistická infraštruktúra najviac 5 % objemu 
celkovej cestnej siete daného mesta. 

UčME SA OD NAJLEPŠíCH
Viacero európskych miest sa vyznačuje dvojciferným podielom 
cyklistickej dopravy na prepravnej práci. Ako to v týchto mestách 
vyzerá? Objem cyklistov vytvára opodstatnenie pre vznik segre-
govaných trás paralelných s cestnými komunikáciami. Hovoríme  
o dánskych či holandských mestách. Na ilustráciu, 62 % obyvate-
ľov Kodane využíva denne bicykel ako dopravný prostriedok. Prá-
ve tieto cyklistické metropoly inšpirujú mnohé slovenské mestá. 
Často sa stretávame s riešeniami, ktoré presadzujú segregované 
cyklistické komunikácie paušálne vo všetkých riešeniach líniovej 
infraštruktúry cyklistickej dopravy. Bezpochyby, práve možnosť 
využívať dlhé úseky bezpečných oddelených cyklotrás vytvára po-
tenciál pre široké využívanie bicykla ako dopravného prostriedku. 
Avšak ani vo vzorových mestách sa tento typ infraštruktúry nevy-
skytol zo dňa na deň. V mnohých prípadoch sú takéto cyklistické 
komunikácie vedené na miestach bývalých jazdných pruhov pre 
motorové vozidlá, ktoré boli premenené na bezpečné kontinuálne 
cyklotrasy. Sú slovenské mestá pripravené na takúto transformá-
ciu cestnej siete?

SEGREGOVANÉ CYKLOTRASY AKO SÚčASť 
VOLEBNýCH SĽUBOV
Realita hovorí, že segregované cyklotrasy v slovenských podmien-
kach vznikajú najmä tam, kde nezavadzajú motoristom, resp. pre-
kážajú v čo najmenšej miere. Cesta dopravného populizmu nám 
prináša situácie, keď má cyklista možnosť využívať segregovanú 
a pomerne drahú infraštruktúru za mestom pri rieke, napríklad  ➜

Plne obsadené 
stojany  
na bicykle  
pri základnej 
škole v obci 
Borský Mikuláš 
Foto: P. Rozsár

Cyklistická doprava v meste 
Púchov Foto: P. Rozsár

Moderný priechod pre 
chodcov v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto  
Foto: P. Rozsár
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v peknú májovú sobotu, ale nie v bežný pracovný deň na ceste 
do práce. Jednoducho tento typ infraštruktúry sa na jeho mož-
nej trase do zamestnania nevyskytuje. Vzniká skôr v miestach 
určených na oddych či šport. Napriek tomu je téma podpory cyk-
listickej dopravy veľmi populárna pri komunálnych voľbách a stala 
sa akousi  „povinnou jazdou”. Sľuby kandidátov hovoria o poč-
toch nových úsekov cyklotrás. Pre skutočnú podporu cyklistickej 
dopravy by bolo optimálne hovoriť najmä o snahách zvyšovania 
popularity cyklistickej dopravy, ktorá by mala ísť ruka v ruke so 
znižovaním počtu automobilov v uliciach. Príbeh nielen menších 
juhoslovenských miest hovorí jasnou rečou: cyklistov z miest 
nevytlačili chýbajúce cyklotrasy, ale rapídny nárast automobi-
lovej dopravy a tiež prispôsobovanie dopravnej infraštruktúry 
jej potrebám.

TAKTIKA EFEKTíVNEJ TVORBY PRIATEĽSKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY
Predstavme si kvalitnú stratégiu podpory ekologickej cyklis-
tickej dopravy, ktorej sprievodným javom bude zníženie miery 
využívania osobného automobilu. Súčasťou tejto stratégie sú, 
samozrejme, aj segregované cyklistické komunikácie. Tie tvoria 
základnú kostru a sú vedené v trajektóriách pohybu obyvateľov 
v rámci dennej dochádzky. Nie vždy zodpovedajú aktuálnemu 
pohybu cyklistov v rámci mesta. V mnohých prípadoch nám totiž 
sčítanie cyklistov napovie, že sa máme zamerať na líniu mimo 
mesta v rekreačnej oblasti. Žiaľ, takto lokalizovaná infraštruktúra 
nám nezníži podiel automobilovej dopravy. Podpora cyklistickej 
dopravy by nemala byť zameraná samoúčelne na zvýšenie počtu 
bicyklujúcich sa obyvateľov, takto nám vznikajú drahé športovis-
ká. Zostaňme teda pri dátach hovoriacich o dopravných tokoch 
v rámci mesta. Pri menších mestách, ktoré týmito dátami ne-
disponujú, odporúčame použiť empíriu a dotazníkový prieskum. 
Vytvorenie základných radiál vo forme kontinuálnych cyklistic-
kých komunikácií nám prevedie cyklistov v hlavných dopravných 
trasách naprieč mestom. Možnosť plynulej jazdy na týchto komu-
nikáciách musí byť kľúčovou vlastnosťou, pokiaľ plánujeme pova-
žovať cyklistickú dopravu za relevantný mód dopravy. V realite sa 
takéto cyklotrasy vyznačujú preferenciou cyklistov v čo najväč-
šom počte križovaní, avšak už ich počet pri plánovaní obmedzíme 

na minimum. Trajektórie sú vedené v priamych líniách, tie totiž 
cyklista využíva pravidelne a viac ocení krátku vzdialenosť ako 
výhľady či vedenie popri historických pamiatkach. 

BEZPEčNE OD DVERí K DVERÁM
Rozpočty miest, problémy so získavaním pozemkov, súboj s po-
žiadavkami motoristov a mnohé iné lokálne faktory hovoria v slo-
venských podmienkach jasnou rečou. Tempo nárastu cyklistickej 
dopravy je vyššie ako tempo rastu cyklistickej (segregovanej) 
infraštruktúry. Vytvorenie základnej kostry kontinuálnych cyklis-
tických komunikácií je samo osebe veľmi náročný proces. Ani zák-
ladná sieť nám nezabezpečí, aby sa potenciálny bývalý motorista, 
budúci cyklista, dostal bezpečne od dverí k dverám počas svojej 
dennej mobility v rámci sídla. 

Kľúčom k úspechu je tvorba bezpečných ulíc ako celkov, v kto-
rých sa dobre pohybuje pomocou ekologických foriem dopravy  
a najmä dobre žije. Ako vyzerá rýchla transformácia takejto ulice  
v slovenských podmienkach? 

V prvom rade sa musíme na tento priestor prestať pozerať ako 
na cestnú komunikáciu slúžiacu na plynulú a bezpečnú premávku 
motorových vozidiel, ale ako na komplexný uličný priestor so svo-
jimi špecifickými úlohami a potrebami, avšak vždy s orientáciou 
na človeka. 

V kontexte podpory nemotorovej dopravy sa ponúkajú základ-
né opatrenia, ktoré zabezpečia spomínané zvýšenie popularity 
nielen cyklistickej, ale aj pešej dopravy, zvýšia kvalitu života rezi-
dentov, ale tiež podporia rôznorodosť a bezpečnosť dopravy ako 
celku. Takýmto nástrojom je dopravné upokojovanie. Uvažujme, 
významnú časť slovenských sídiel tvoria miestne komunikácie. 
Tie sú základom pre uličný priestor v areáloch s prevažne obytnou 
funkciou. Rýchlosť jazdy motorových vozidiel tu nie je až taká 
podstatná. Väčšinou na nich nevznikajú zápchy a vodič na nich 
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Občiansky návrh 
dopravného upokojovania

strávi len niekoľko sto metrov svojej obvyklej dennej jazdy. Pre 
podporu nemotorovej dopravy sú však práve tieto komunikácie 
kľúčové. Často sú totiž práve ony prístupovými komunikáciami  
k spomínaným cyklistickým radiálam. V mnohých sídlach sa sple-
ťou miestnych komunikácií vieme dostať z veľkej množiny miest A 
do rovnako veľkej množiny miest B. Znížením rýchlosti motorových 
vozidiel na maximálne 30 km/h a to pomocou efektívnych prvkov 
v podobe dopravných zariadení, viditeľného dopravného značenia 
a stavebno-technických opatrení, dokážeme zvýšiť bezpečnosť 
chodcov a cyklistov, eliminovať nehody a ich fatálne následky  
a taktiež znížiť zaťaženie rezidentov hlukom, emisiami a tran-
zitnou dopravou. To všetko za cenu niekoľkosekundového spo-
malenia motorovej dopravy a za náklady podstatne nižšie ako 
pri výstavbe dedikovanej cyklistickej infraštruktúry. Reč nie je  
o zastaraných plastových žltočiernych retardéroch, ale o moder-
ných prvkoch eliminujúcich negatívne dosahy motorových vozi-
diel vrátane hluku. Takéto komunikácie môžu jednoducho slúžiť 
ako komunikácie vhodné na bezpečnú jazdu cyklistov. 

Buďme k sebe úprimní, očakávanie, že v každej obci vytvoríme 
sieť bezpečných segregovaných cyklotrás, je utópiou. Viac ako 
40 % obyvateľov Slovenska žije vo vidieckych sídlach. Mnohé uli-
ce v rámci týchto sídiel ani nedisponujú chodníkom a bezpečný 
pohyb chodcov a cyklistov po nich zabezpečí iba vzájomné zdie-
ľanie priestoru rešpektujúce právo slabšieho účastníka cestnej 
premávky na jeho ochranu a taktiež právo rezidenta na zdravšie 
životné prostredie nezaťažené hlukom a emisiami z jazdy moto-
rových vozidiel.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ EFEKTíVNEHO DOPRAVNÉHO 
UPOKOJOVANIA
Základným prvkom je kvalitné dopravné značenie. V slovenských 
podmienkach sa v minimálnej miere využíva vodorovné dopravné 

značenie, ktoré je v spleti reklamného a architektonického smogu 
viac ako žiaduce. Motorista musí vedieť, že vstúpil do zóny so zní-
ženou maximálnou povolenou rýchlosťou. Žiaľ, toto je kameň úrazu 
mnohých realizácií takýchto zón v slovenských podmienkach. Ne-
vhodné umiestnenie, nedostatočná veľkosť zvislého dopravného 
značenia a absolútna absencia vodorovného dopravného značenia 
s  informáciou o vstupe do takejto zóny nám spôsobujú, že mnohí 
rezidenti ani len netušia, že denne prechádzajú zónou s takto ob-
medzenou rýchlosťou.

Druhým faktorom je parkovacia politika. Tou sa v tomto prípade 
rozumie najmä odstránenie automobilov z chodníkov a nevhod-
ných miest, kde tvoria prekážku nemotorovej doprave. Účelné je 
zriadenie jednosmerných ciest, prípadne zaslepenie ulíc, napríklad 
v ich strednej časti. Obce si pomocou týchto riešení môžu zriadiť 
provizórne pešie zóny. Evaluácia a priebežné vyhodnocovanie určí, 
či je žiaduce doplniť zónu opatrenú výlučne značením aj o ďalšie 
prvky. 

Faktorom je komunikácia o takýchto riešeniach pomocou lo-
kálnych kampaní upozorňujúcich na úpravu dopravného režimu. 
Dôležitou súčasťou opatrení je totiž ich všeobecné akceptovanie 
a porozumenie zo strany obyvateľov. Odporúčame aplikovať takéto 
riešenia plošne na všetky miestne komunikácie v rámci obce. 

ODSTRÁNENIE NEBEZPEčNýCH MIEST 
Miesta križovania komunikácií či dráh rôznych dopravných módov, 
sú najčastejším miestom, kde dochádza k nehodám. Eliminácia 
takýchto ohrození je pre podporu nemotorovej dopravy kľúčová. 
Vďaka projektom podporujúcich bezpečnosť dopravy je čoraz 
väčší počet priechodov pre chodcov osvetlených, čo prispieva  
k bezpečnosti chodcov. Prvky dopravného upokojovania sa týkajú 
aj komunikácií vyšších kategórií. Znížením maximálnej povolenej 
rýchlosti, použitím kvalitnejšieho dopravného značenia, zriade-
ním ostrovčekov v stredovom páse, ale napríklad aj parkovacou 
politikou v podobe regulácie, vieme výrazne zvýšiť bezpečnosť 
chodcov a cyklistov, ale aj kvalitu života rezidentov v okolí tých-
to komunikácií. Tiež sú vhodné prvky inteligentnej architektúry, 
ktoré dokážu ovplyvniť správanie vodiča aj pomocou účelového 
použitia rozdielnych materiálov, či dizajnových prvkov. 

ODVAHA NA ZÁVER
Realizácia spomenutých opatrení je finančne efektívna, a dokáže 
byť realizovaná aj v lokalitách, v ktorých kvôli priestorovým po-
merom nie je možné zriadenie špecifickej infraštruktúry. Rozvoj 
cyklistickej a pešej dopravy nie je len o zameraní sa na výstavbu 
špeciálnej infraštruktúry. Jedno z dostupných riešení je aj akési 
poľudštenie tej existujúcej. Práve takéto opatrenia umožnili zís-
kať pre tento druh dopravy obyvateľov štvrtí a obcí, ktoré nemajú 
špeciálnu cykloinfraštruktúru. Riešenia v podobe dopravného upo-
kojovania dokážu v mnohých uliciach dosiahnuť potrebný kompro-
mis a vzájomné rešpektovanie potrieb medzi jednotlivými skupi-
nami užívateľov s cielenou podporou udržateľných foriem dopravy  
a vyššej kvality života.  n 

RESUME: Modern urban mobility The authors evaluate the re-discovery of public passenger 
transport and non-motorized transport in the recent period. Although public transport is characte-
rized by a large-scale fleet renewal, it still suffers from many simple mistakes, which makes it often 
perceived as a social service for people dependent on it. Bicycle or pedestrian traffic is constantly 
communicated as a sort of an alternative, although many settlements have great potential for 
their stronger role in intra-residential mobility. The article discusses recommended solutions that 
the authors consider to be effective in both themes. The authors consider the perception of the 
service by the user, the work with marketing and the information of the passenger to be extremely 
important. The article also talks about the courage and trust of those responsible for sustainable 
mobility supporting solutions, which are often lacking in enforcement of individual measures. 

Voľne 
odparkované 

bicykle v centre 
mesta Viedeň  

Foto: P. Rozsár
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P
rvé zmienky o možnosti zaviesť integrovanú dopravu (ďa-
lej aj „IDS“) priniesla už v roku 1992 štúdia spoločnosti 
Hamburg Consult, ktorá riešila možnosti zefektívnenia 
činnosti Dopravného podniku Bratislavy v súvislosti s jeho 

pripravovanou transformáciou na akciovú spoločnosť.
V októbri 1996 formulovalo Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej 

aj „HMB“) požiadavku na integráciu dopravy v Aktualizácii generál-
neho dopravného plánu. Na jej základe bol vypracovaný a schvále-
ný Zámer na zavedenie Integrovaného systému osobnej dopravy  
v aglomerácii Bratislavy.

ExPERIMENT IDS A 1. ETAPA BRATISLAVSKEJ 
INTEGROVANEJ DOPRAVY
K 1. 11. 1999 bol do reálnej prevádzky zavedený Experiment integ-
rovanej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy. Cestujúci 
mal možnosť dokúpiť si k predplatnému lístku na MHD „kupón“, 
ktorý umožnil využívať aj osobné a zrýchlené vlaky ŽSR po celom 
území Bratislavy. Kupón sa predával na železničných staniciach vo 
forme papierového (kartónového) lístka. Jeho cena bola 50 Sk/me-
siac. Experiment mal pôvodne trvať 2 mesiace, avšak po ukončení 
tejto lehoty bol niekoľkokrát predĺžený.

SKÚSENOSTI A PRíNOSY
integrovanej DoPravy  

v bratislavskoM regióne
Ing. Peter Války, Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Integrovaný dopravný systém, teda systém tvorený vzájomným prepojením viacerých  
druhov dopráv a dopravných spoločností, je dnes samozrejmosťou takmer v každom  
väčšom meste a/alebo regióne. Na Slovensku sa integrácia dopravy začala rozbiehať  

až v posledných mesiacoch. Najstarší (a v súčasnosti jediný funkčný) 
 integrovaný dopravný systém je v Bratislavskom regióne. V závere tohto roku  

si pripomenie 20. výročie vzniku od svojich prvých krôčikov.

K 1. 2. 2001 experiment prešiel do Prvej etapy integrovanej 
dopravy pod názvom Bratislavská integrovaná doprava. Cestu-
júcim s „kupónom BID“ sa na území Bratislavy rozšírili možnosti 
cestovania oproti experimentálnej fáze aj o regionálne autobu-
sové linky SAD Bratislava premávajúce medzi Autobusovou sta-
nicou Mlynské nivy a Záhorskou Bystricou. Zmenila sa aj forma 
predávaného kupónu – predaj zabezpečoval Dopravný podnik 
Bratislava (ďalej aj „DPB“) ako samostatný druh „električenky“ 
zapisovaný do čipovej karty, ktorou sa cestujúci preukazovali  
v MHD a prímestských autobusoch. Vo vlakoch sa cestujúci pre-

ukazovali papierovou potvrdenkou o kúpe električenky. Táto etapa 
fungovala aj napriek rôznym plánom na jej rozšírenie na celé úze-
mie Bratislavy, ako aj na úplné zrušenie, v nezmenenej podobe až 
do 31.5.2013. Organizačne ju zastrešovalo HMB v spolupráci so 
zapojenými dopravcami.

PRíPRAVA PLNOHODNOTNÉHO IDS
Medzičasom prebiehali prípravy na spustenie plnohodnotného IDS. 
V apríli 2001 bolo navrhnuté vytvorenie organizácie s názvom Bra-
tislavský organizátor a koordinátor integrovanej dopravy (ďalej aj 
„BOKID“), ktorého úlohou malo byť zabezpečenie koordinácie vzá-
jomného pôsobenia obstarávateľov dopravy a dopravcov.

V máji 2003 schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samo-
správneho kraja (ďalej aj „BSK“) ciele dopravnej politiky Brati-
slavského samosprávneho kraja. Ako cieľ č. 6 bolo definované 
vytvorenie integrovaného dopravného systému – Bratislavskej 
integrovanej dopravy spolu s HMB a Trnavským samosprávnym 
krajom (ďalej aj „TTSK“).

Keďže trojstranné rokovania medzi HMB, BSK a TTSK neviedli 
ku konkrétnym záverom, bolo navrhnuté, aby HMB a BSK uzavreli 
zmluvu o spolupráci ako objednávatelia dopravných výkonov vo ve-
rejnom záujme. Prípravné práce sa tak vrátili k pôvodnému návrhu 
na vytvorenie BOKID-u v spolupráci HMB a BSK s možnosťou pre 
TTSK, mestá a obce pristúpiť do systému Bratislavskej integrova-
nej dopravy podľa ich vôle.

V roku 2005 bola zriadená spoločnosť Bratislavská integ-
rovaná doprava (ďalej aj „BID“), ktorej zakladateľmi a doteraj-
šími vlastníkmi sú BSK so 65 % podielom a HMB s 35 % po-
dielom. Spoločnosť BID vypracovala v rokoch 2005 až 2012 
viaceré strategické dokumenty, ale aj ďalšie materiály riešia-
ce detailnejšie problematiku vzniku a fungovania IDS v pod-
mienkach bratislavského regiónu. Bola nastavená vízia budú-
ceho IDS, ale aj zásady rozvoja v tarifnej a dopravnej oblasti  
a tiež v oblasti informačných systémov.

VýVOJ INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU  
V BRATISLAVSKOM KRAJI (IDS BK)
Integrovaný dopravný systém –  I. etapa IDS BK bola spustená  
v Bratislavskom kraji 1.6.2013. V rámci IDS BK boli zavedené pred-
platné cestovné lístky pre vybrané tarifné zóny zahŕňajúce územie 
Bratislavy a regiónu Záhorie (okres Malacky). S predplatným lístkom 
bolo možné cestovať u všetkých zapojených dopravcov – Dopravný 
podnik Bratislava, Slovak Lines a Železničná spoločnosť Slovensko.

Následne sa začali práce na príprave II. etapy (rozšírenie pred-
platných lístkov do okresov Pezinok a Senec), ktorú uviedli do 
činnosti spoločne s III. etapou (cestovné lístky na jednu cestu)  
1. 11. 2015. Od tohto dátumu možno cestovať u zapojených do-
pravcov na základe jednotných prepravných a tarifných podmie-
nok. Na zlepšenie orientácie cestujúcich sú všetky regionálne linky 
označené číslom linky (ako ho poznáme z MHD), ktoré sa zobrazuje 
priamo na informačných tabuliach. Spolu so spustením III. etapy boli 
do prevádzky uvedené nové webové stránky a Infocentrum IDS BK.

Po doplnení tarifných zariadení vo vozidlách DPB bol od  
1. 9. 2016 spustený predaj elektronických cestových lístkov 
s platbou prostredníctvom elektronickej peňaženky na bezkon-
taktnej čipovej karte.

Pred spustením III. etapy prišlo k dohode objednávateľov do-
pravy, že organizácia dopravy v regióne bude riešená na základe 
nového Plánu dopravnej obslužnosti regiónu Bratislavského kraja. 
Jeho spracovaním bola poverená BID, ktorá pripravila podklady  
a vybrala subdodávateľa – Žilinskú univerzitu. Plán bol spracovaný  ➜

Prestup 
cestujúcich  

z vlaku na autobus  
v termináli Pezinok

Foto: autor

Električková doprava  
je kostrou bratislavskej MHD. 

Foto: autor

V IDS BK pôsobia  
dvaja železniční

dopravcovia
Foto: autor
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v priebehu rokov 2016 – 2017 a následne schválený zastupiteľstvom 
BSK. Na základe jeho výstupov sa začala príprava novej organizácie 
regionálnej dopravy, ktorá bola priebežne spustená v roku 2018:

•  od 1. 4. 2018 bola do IDS BK zapojená linka S70 Bratislava – Ko-
márno (na území IDS BK len po zast. Kvetoslavov), ktorú prevádz-
kuje dopravca RegioJet,

•  od 10. 6. 2018 boli zavedené vlakové linky S55 Bratislava-Nové 
Mesto – Trnava a S65 Bratislava-Petržalka – Senec, prevádzko-
vané Železničnou spoločnosťou Slovensko,

•  od 10. 6. 2018 boli v nadväznosti na nové vlakové linky upravené 
a posilnené vybrané linky MHD,

•  od 19. 8. 2018 nastali veľké zmeny v regionálnej autobusovej 
doprave, trasy liniek nastavené nanovo tak, aby v prestupných 
bodoch nadväzovali na nosnú železničnú dopravu a vo vybraných 
miestach aj na iné autobusové linky. Cestovné poriadky tiež pri-
niesli jednotné zastavovanie vozidiel na všetkých zastávkach po 
trase, pravidelné odchody počas celého dňa. Posledné odchody 
z Bratislavy na jednotlivé smery boli posunuté z 22.20 h a 22.40 h 
až na čas po 23. hodine.

Systém novej dopravnej obsluhy sa postupne na základe pripomie-
nok verejnosti, ale najmä na základe zmeny správania cestujúcich 
(výrazný nárast počtu cestujúcich v autobusoch zo Stupavy, z 
Čiernej Vody, Mosta pri Bratislave a Dunajskej Lužnej) postupne 
upravuje a dolaďuje.

V tarifnej oblasti boli v roku 2017 naštartované práce na prípra-
ve Stratégie rozvoja predaja cestovných lístkov s cieľom ich väčšej 
elektronizácie. Rovnako tak boli zadefinované požiadavky a začali 
sa práce na vývoji mobilnej aplikácie pre cestujúcich a na zriadení 
integrovaného vyhľadávača spojení. Výsledkom týchto krokov bolo 
spustenie prevádzky mobilnej aplikácie IDS BK v októbri 2018. 
Mobilná aplikácia v sebe spája vyhľadávač spojenia v rámci IDS BK, 
predaj cestovných lístkov a tiež informácie o aktuálnych výlukách  
a zmenách v doprave. Rovnako bola v závere roka finalizovaná štú-

dia s názvom Budúcnosť eTicketingu v IDS BK, ktorá bude podkla-
dom na realizačný projekt a implementáciu do praxe.

IDS BK DNES
V roku 2019 sa IDS BK rozprestiera na rozlohe 2 499,7 km2, na 
ktorom trvalo žije 652-tisíc obyvateľov v 95 mestách a obciach. 
Dopravu na 174 linkách zabezpečujú 4 dopravcovia. Tak, ako rastie 
počet prepravených cestujúcich, sa zvyšujú aj dopravné výkony 
dopravcov.

Ako vidno z prezentovaných čísiel, IDS BK je životaschopný 
projekt, ktorý má svoju cieľovú skupinu používateľov – najmä pra-
videlných cestujúcich. Počet používateľov sa postupne rozširuje, 
čo súvisí tak so zlepšovaním ponuky spojov, ako aj so zvyšovaním 
kvality služieb.

Dnes je už bežným štandardom vybavenie vozidiel prevádzkova-
ných na linkách IDS BK optickým aj akustickým informačným sys-
témom. V bratislavskej MHD takmer všetky autobusové a trolejbu-
sové spoje sú nízkopodlažné, električkové spoje sú nízkopodlažné  
asi na 50 %. Vozidlá zakupované po roku 2014 sú všetky vybavené 
klimatizáciou, od roku 2016 aj USB zásuvkami, rozširuje sa aj WiFi 
pripojenie. V regionálnej autobusovej doprave je nízkopodlažných 
cca 30 % spojov, klimatizáciu a WiFi majú všetky vozidlá. V želez-
ničnej doprave je väčšina vlakových spojov vykonávaných novými 
prímestskými jednotkami, alebo súpravou zloženou z nových alebo 
modernizovaných vozňov.

BUDÚCNOSť IDS BK
Budúci rozvoj IDS BK sa bude zameriavať na rozširovanie do okoli-
tých regiónov a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

V závere roka 2018 podpísali predsedovia BSK a TTSK Memoran-
dum o vzájomnej spolupráci pri organizácii verejnej dopravy s cieľom 
vybudovať spoločný integrovaný dopravný systém. V súčasnos-
ti BID pripravuje štúdiu, ktorá navrhne postupnosť rozširovania  
z hľadiska dopravnej aj tarifnej oblasti. Podkladom na jej spraco-
vanie budú lokalizačné dáta o pohybe SIM kariet. Termín rozšírenia 
nateraz nie je známy. Od leta 2019 je však do IDS BK zapojená 
železničná stanica v Trnave, čo umožní cestujúcim využívať tarifu 
IDS BK na celom úseku železničných liniek S50 a S55.

parameter 2016 2017 2018

Výkony dopravcov (miestové kilometre) 6 681 072 409 6 788 325 129 7 174 967 711

   - z toho výkony vlakových liniek 1 201 491 896 1 185 174 339 1 445 610 267

   - z toho výkony v MHD Bratislave 4 648 700 428 4 770 568 642 4 824 816 368

   - z toho výkony regio autobusovej dopravy 830 880 085 832 582 148 904 541 076

Výkony dopravcov   (vlakové kilometre) 53 378 670 54 306 519 56 135 194

   - z toho výkony vlakových liniek 2 138 906 2 135 976 2 464 642

   - z toho výkony v MHD Bratislave 39 352 191 40 270 642 40 747 881

   - z toho výkony regio autobusovej dopravy 11 887 573 11 899 901 12 922 671

Prepravené osoby celkom   313 186 893 311 752 1142 322 521 453

Cestovné lístky na jednu cestu 47 804 066 47 315 753 46 312 022

Denné cestovné lístky 1 510 460 1 968 228 2 288 350

Packing  32 794 43 455

Predplatné cestovné lístky 249 613 361 250 436 070 261 599 574

cestovné lístky mimo tarify IDS BK1 14 259 006 11 999 269 12 278 053

1 počet cestujúcich na linkách MHD prepravených mimo tarify IDS BK(SMS lístky, predplatné lístky na bankových kartách a pod.)
2 nižší počet cestujúcich oproti roku 2016 súvisí najmä s poklesom predaja SMS lístkov z dôvodu zvýšenia ich ceny

Zdroj: Údaje sú z Vyhodnotenia IDS BK za rok 2018

Tabuľka 1: DOPRAVNÉ A PREPRAVNÉ VýKONY IDS BK

➜

Plánuje sa tiež integrácia súčasných liniek 801 Bratislava – Rajka a 
901 Bratislava – Hainburg, čím sa IDS BK rozšíri za hranice Slovenskej 
republiky. Vo výhľade je aj zriadenie linky z Bratislavy do rakúskych 
obcí Berg, Edelstahl a Kittsee, ktoré sú cieľom mnohých obyvateľov 
Slovenska (bývanie, nákupy, rekreácia), ale pomôžu tiež sprístupniť 
tamojším obyvateľom cestu do Bratislavy verejnou dopravou.

Regionálnu dopravu v najbližšom období ovplyvnia súťaže na 
nových dopravcov, ktoré budú prebiehať v rokoch 2020 až 2022 
– Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje výber dopravcu 
na súčasnej linke S70, BSK a TTSK budú vyberať prevádzkovateľov 
regionálnej autobusovej dopravy. Výberom nových dopravcov príde 
aj k zvýšeniu kvality dopravy v zmysle záväzných štandardov, kto-
rých obsah sa v súčasnosti pripravuje. Štandardom sa stane níz-
kopodlažnosť, klimatizácia, WiFi pripojenie a USB nabíjačky. Zlepšia 
sa tiež podmienky na prepravu zdravotne hendikepovaných osôb 
a detských kočíkov, modernizáciou prejdú aj prvky informačného 
systému. Neprehliadnuteľným prvkom je plánované zjednotenie 
vonkajšieho aj vnútorného vizuálu vozidiel, z diaľky tak cestujúci 
ľahko rozozná, či sa blíži autobus zaradený do IDS BK alebo nie.

Súčasťou nových štandardov sú aj požiadavky na nové tarifné 
zariadenia a spôsoby vybavovania cestujúcich, čoho výsledkom 
bude jeho výrazné zjednodušenie, možnosť platby platobnou kar-
tou priamo vo vozidlách a pre cestujúcich úplne odpadne starosť 
s poznaním sortimentu cestovných lístkov a systému tarifných 
zón. V novom systéme sa cestujúci vždy len identifikuje prilože-
ním karty (výhľadovo napr. aj mobilného telefónu) a systém všetko 
na pozadí vypočíta a zúčtuje takú sumu cestovného, ktorá bude  
z realizovaných ciest najvýhodnejšia.

Modernizáciou postupne prejde aj infraštruktúra. HMB plánuje 
modernizáciu električkových radiál, po ktorej bude jazda tichšia, 
rýchlejšia a pohodlnejšia. V pláne je aj rozvoj električkových tratí, 
dostavba Petržalskej radiály je na spadnutie, spomínajú sa aj tra-
te v lokalite Mlynských nív, do Vrakune a Podunajských Biskupíc  
a predĺženie k pripravovanej nemocnici Bory. Na železnici sa oča-
káva modernizácia a dobudovanie tratí v celom Bratislavskom uzle, 
prestavba trate Kúty – Bratislava – Štúrovo a na území Bratislavy 
dobudovanie viacerých vlakových zastávok. Zmodernizujú aj najdôle-
žitejšie autobusové zastávky, informačné systémy a systém riade-

nia dopravy. Vybuduje sa centrálny dispečing, ktorý bude kontrolovať 
a riadiť celý dopravný proces v IDS BK vrátane kontroly dodržiavania 
nadväzných spojov. Pri prestupoch tak cestujúci bude mať istotu, že 
garantované nadväznosti budú dodržané, resp. že pri prestupovaní 
nebude prichádzať k strate jeho drahocenného času. Dispečing bude 
mať navyše aj verejnú časť prístupnú z webu aj z mobilnej aplikácie. 
Vo verejnej časti si bude môcť každý pozrieť, kde sa jeho spoj nachá-
dza a aký je predpokladaný čas príchodu do jeho zastávky.

Ďalším plánom je prepojenie systému verejnej dopravy s inými 
dopravnými systémami. Okrem dnes už bežne zaužívaných záchyt-
ných parkovísk P+R sa súčasťou verejnej dopravy stane aj bikesha-
ring, carsharing, prípadne ďalšie inovatívne spôsoby dopravy. Cieľom 
tohto prepojenia je poskytnúť koncovému používateľovi mobilitu 
ako takú, pričom pre danú cestu si bude môcť vybrať najvhodnejší 
spôsob dopravy alebo druh dopravného prostriedku. V zahraničí sa 
tento trend označuje pojmom Mobility as a Servise (MaaS).

Integrovaná doprava v Bratislavskom regióne prešla za uplynu-
lých 20 rokov vývojom, v rámci ktorého sa podarilo od úplných za-
čiatkov prebudovať dovtedajšie samostatné subsystémy jednotli-
vých druhov dopráv pôsobiacich na spoločnom území nezávisle od 
seba do jedného spoločného systému, Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji, v ktorom si jednotlivé subsystémy 
nekonkurujú, ale spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú. Stav, ktorý 
si pred 20 rokmi vedeli predstaviť len odborníci, dnes využívajú 
tisícky bežných cestujúcich.

V horizonte budúcich rokov má IDS BK naplánovaný búrli-
vý rozvoj. Po jeho úspešnej realizácii svojimi kvalitami dobehne  
a v mnohom aj predstihne niektoré veľké dopravné systémy v zá-
padnej Európe. Aj keď vozidlá stále budú jazdiť po cestách a koľaj-
niciach, za ďalších 20 rokov sa verejná doprava natoľko zmení, že 
ju s dnešným stavom nebudeme vedieť porovnať. n

Predaj elektronických lístkov  
v MHD sa začal v roku 2016.

Foto: autor

Autobusové linky MHD obsluhujú  
aj takmer 20-metrové vozidlá.

Foto: autor

RESUME: Experience and benefits of integrated transport in the Bratislava region 
The article provides information on building an integrated transport system in and around 
Bratislava, from the first ideas of 1992, through the launch of the experiment in 1999 to the 
launch of full-fare tariff integration in 2015 and significant changes in the organization of 
regional bus transport in 2018. The current state is described by a short verbal, but mainly 
numerical evaluation, from which it is possible to see how the transport performance and 
the number of passengers are gradually increasing. Finally, the reader can find out about 
the plans for the IDS BK in the near future.
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TÉMA Mestská Mobilita – DoPrava

bratislava
– DOSTUPNÉ MESTO

Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Ciele a opatrenia, ktoré napĺňa súčasné vedenie hlavného mesta, sú popísané v Pláne Bratislava – 
manuál pre lepšie mesto. Plán ponúka kroky v oblasti dopravy, ktoré prispievajú k dosiahnutiu toho, 

aby bola Bratislava mestom, kde sa budú ľudia cítiť dobre. V tomto vyjadrení sa skrýva množstvo 
opatrení, ktoré je potrebné urobiť preto, aby sa rovnako dobre cítil chodec, cyklista cestujúci verejnou 

osobnou dopravou aj človek, ktorý sa rozhodne využívať auto. Aby toto mesto zabezpečilo, musí 
zrealizovať komplexný súbor opatrení vychádzajúcich zo štyroch základných pilierov: uplatňovanie 

princípu  „chodec na prvom mieste“ (systém komplexných ulíc), budovanie infraštruktúry  pre aktívnu 
dopravu, rozvoj verejnej dopravy a regulácia individuálnej  automobilovej dopravy. 

v 
Bratislave evidujeme enormný nárast registrovaných 
áut z počtu 165 075 v roku 2014 na 312 793 v roku 
2019. Podľa dostupných informácií 51,3 % obyvateľov 
Bratislavy má kedykoľvek k dispozícii osobný automobil, 

celkovo 63,7 % domácností v Bratislave vlastní osobný automobil.
Medzi negatívne javy sprevádzajúce vysoký počet automobilov 

a príklon k individuálnej automobilovej doprave patria pravidelné do-
pravné zápchy, problematické parkovanie či vysoký stupeň znečiste-
nia ovzdušia. Bratislava patrí medzi oblasti s riadenou kvalitou ovzdu-
šia, pričom najväčší podiel na jeho znečisťovaní má práve doprava.

Hustota cestnej dopravy v centre mesta je taká veľká, že zhor-
šená kvalita ovzdušia zasahuje v podstate celé centrum mesta. 
Podľa posledného sčítania obyvateľstva žije v oblastiach dotknu-
tých prekročeniami stanovených limitov približne 176 000 obyva-
teľov. Ide o obyvateľov, ktorí majú v týchto oblastiach trvalý pobyt, 
avšak pozdĺž dopravných koridorov sa denne pohybuje určitý čas 
množstvo obyvateľov nielen Bratislavy, ale aj celého Slovenska. 
Znečistené ovzdušie teda pravdepodobne ovplyvňuje zdravie ove-
ľa vyššieho počtu ľudí, než len miestnych/lokálnych obyvateľov. 

Aj z tohto hľadiska je potrebné zmeniť pohľad na využite verejné-
ho priestoru. V mestách sú línie ulíc jasne dané a je na nás, aby sme 
sa rozhodli, ako tento priestor budeme využívať. Ak budeme naďalej 
rozširovať priestor pre automobilovú dopravu na úkor zelene, chod-
cov a cyklistov, budeme v meste o to viac bojovať so smogom, 
prehriatymi ulicami a suchom. Regulácia dopravy a obmedzenie 
priestoru pre autá nám umožňuje vytvárať bezpečný a príjemný 
priestor pre cyklistov a peších a pre budovanie a skvalitňovanie 
zelenej infraštruktúry (plôch určených na zeleň).

ZMENA PLÁNOVANIA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
Ak chceme, aby Bratislava bola mestom, v ktorom sa dobre žije, 
potrebujeme zmeniť náš pohľad na dopravu a zameriavať sa na 
udržateľnú dopravu, ktorú chápeme ako efektívnu, integrovanú  
a ekologickú. Len zásadný obrat smerovania k preferovaniu verejnej 
a nemotorovej dopravy dokáže zlepšiť životné prostredie, zlepšiť 
zdravie obyvateľov, znížiť hluk z dopravy, znížiť emisie skleníkových 

plynov a iných toxických plynov, zvýšiť kvalitu života obyvateľov 
a pomôcť pripraviť Bratislavu na adaptovanie sa na zmenu klímy. 
Stratégia mesta stavia na štyroch pilieroch udržateľnej dopravy.

Prvý pilier
Prvým pilierom zmeny dopravného plánovania je dôsledné uplatňova-
nie princípu „chodec na prvom mieste“. Realizáciou opatrení   na zlep-
šenie priechodnosti a zvýšenie bezpečnosti chodcov na hlavných 
peších ťahoch, v okolí zastávok MHD. Pri plánovaní budovať ulice tak, 
aby boli vhodné pre všetkých, aby bezbariérovosť ulíc bola samozrej-
mosťou a aby zmeny prinášali zlepšenie podmienok na peší pohyb. 

Mesto plánuje tiež rozširovať existujúce pešie zóny, s cieľom 
zmeniť „monofunkciu“ ulíc v súčasnosti zameraných na dopravnú 
funkciu na priestor, ktorý bude vytvárať príležitosti na stretávanie 
sa ich obyvateľov. 

Utlmovanie dopravy zakladaním peších zón, regulovaním dopravy 
alebo vznikom parkovacích zón sa začalo v Bratislave už v roku 2006 
(napr. Obchodná ulica, Župné námestie, pešie zóny v historickom 
centre). Tento trend bol však na dlhé obdobie prerušený. Jediným 
dobrým príkladom vytvárania peších zón sa stala výstavba Starého 
mosta. V rámci tohto projektu bola úplne vylúčená automobilová 
doprava na moste a zmenami prešla Štúrova ulica, kde boli zrušené 
parkovacie miesta a vytvorený priestor pre cyklotrasu. 

V súčasnosti je príkladom rozširovania peších zón projekt Živé 
námestie, ktorého hlavným cieľom je skultúrnenie centrálneho 
verejného priestoru, pričom realizované úpravy kladú dôraz práve 
na  chodcov a redukujú doterajšiu funkciu parkovania. Plánovaný je 
tiež projekt utlmenia dopravy a skvalitnenia verejného priestoru na 
Kollárovom námestí a na nadväzných križovatkách.

Druhý pilier
Dôraz na rozvoj aktívnej dopravy je ďalším pilierom zmeny pláno-
vania. Pešiu a cyklistickú dopravu považujeme za najdôležitejšie 
druhy dopravy z hľadiska udržateľnej mobility, zdravia obyvateľov, 
životného prostredia a udržateľného rozvoja mesta. V súčasnosti 
v Bratislave jazdia na bicykli najmä ľudia, ktorí aspoň čiastočne 

prekonali strach z jazdy v premávke v širšom centre mesta a ľudia 
využívajúci existujúce zelené koridory (najmä pozdĺž vodných to-
kov). Podiel ľudí využívajúcich bicykel na denné presuny po Brati-
slave je na úrovni jednotiek percent (1,6 % uvádza Územný generel 
dopravy z dát z roku 2013). 

Mesto pripravilo Akčný plán rozvoja cyklistickej pešej dopra-
vy, ktorý zahŕňa návrh minimálnej siete cyklotrás, ktoré potre-
bujeme dobudovať, aby väčšina obyvateľov mesta mala mož-
nosť doma nasadnúť na bicykel a do 5 minút byť na bezpečnej  
a komfortnej hlavnej mestskej cyklotrase. Prostredníctvom tej-
to minimálnej siete cyklotrás sa budú obyvatelia môcť prepraviť 
do najfrekventovanejších lokalít v centre, okolitých mestských 
častí a väčšiny okrajových mestských častí, či už bude cieľom 
práca, škola, obchod či príroda. Trasy pokrývajú najmä existujúce 
hlavné dopravné tepny a dopĺňajú tak sieť pokojnejších „zele-
ných koridorov” (tzv. greenways) mimo motorovej dopravy (ako 
napríklad Malý Dunaj, hrádze pozdĺž Dunaja, trasa popri Chorvát-
skom ramene a pod.).

Cieľom akčného plánu je dosiahnuť stav, aby všetky štvrte  
v meste boli prístupné na bicykli všetkým ľuďom bez ohľadu na vek 
a schopnosti, a zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na 8 % do roku 
2025.

Tretí pilier
Tretí pilier sa zameriava na kvalitnú verejnú dopravu. Pre zlepše-
nie verejnej dopravy mesto pracuje na dokončení existujúcich 
projektov električkových radiál (ako je električka do Petržalky)  
a modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály. V procese plá-
novania sú tiež projekty predĺženia električkových radiál – Ruži-
novskej a Vajnorskej. V pláne je tiež príprava električkovej trate  
v zóne Chalúpkova.

V rámci mestskej hromadnej dopravy je cieľom jej zrýchlenie 
zavádzaním bus pruhov a preferencií MHD v križovatkách. Dôle-
žité je tiež zlepšovať nadväznosť spojov aj na regionálnej úrovni. 
Pripravujú sa opatrenia na zjednodušenie a skrátenie prestupov 
a napojení súčasných aj budúcich prestupných uzlov na MHD.  
V príprave sú projekty, 39 križovatiek s prioritou MHD, 8 expres-
ných liniek MHD a 4 expresné linky regionálnej dopravy a v tomto 
roku je v pláne nákup 80 nových kĺbových autobusov MHD. 

Príkladom aplikovania princípov preferencie MHD je riešenie uzá-
vierok Mlynských nív a Križovatky rondel pod Prístavným mostom. 
Vytvorením vyhradených pruhov pre autobusy verejnej dopravy bolo 
zabezpečené skrátenie jazdného času cestujúcich vo verejnej do-
prave, čím sa podarilo zvýšiť dopyt po cestovaní verejnou dopravou.

So ŽSR prebieha spolupráca na využití kapacity železničnej 
siete na území Bratislavy, tak ako to odporúča Štúdia realizova-
teľnosti „ŽSR, Dopravný uzol Bratislava“. Rozširovanie Terminálov 
integrovanej osobnej dopravy (napr. Petržalka centrum, Ružinov, 
Železná studienka a Bory), zvýšenie kapacity vlakov, zabezpeče-
nie pravidelných intervalov v regionálnej doprave, zabezpečenie 
priebežných vlakov cez hlavnú stanicu sú opatrenia, ktorými v na-
šom meste zvýšime podiel cestujúcich na železnici. Aby doprava 
fungovala na komplexnej úrovni, potrebujeme posilniť spoluprácu 
všetkých zodpovedných subjektov: mesta, vyššieho územného 
celku a železníc a štátnej správy. 

Štvrtý pilier
V rámci štvrtého piliera sa stratégia mesta zameriava na rozumné 
používanie auta. Neustále narastajúci počet áut a s tým súvisiaci 
počet dopravných zápch v meste nie je možné riešiť rozširovaním 
ciest a pridávaním ďalších jazdných pruhov. Stratégiou mesta je 
odbremenenie zahltenej premávky podporou predtým spomína-
ných opatrení v rámci aktívnej dopravy a skvalitňovania verejnej 
dopravy. Mesto bude tiež hľadať spôsoby, ako podporiť nové trendy 
„on demand mobility“ a zdieľania dopravných prostriedkov. 

Okrem podpory dopravných alternatív sa mesto zameriava aj 
na redukovanie individuálnej automobilovej dopravy a na podpo-
ru kombinovania jazdy autom a alternatívnych možností mobility. 
Konkrétnou formou podpory je napríklad budovanie záchytných 
parkovísk a tiež spolupráca so samosprávnym krajom a ŽSR na 
rozvoji integrovanej dopravy.

Ďalším z opatrení  je spustenie celomestskej parkovacej politiky. 
Uplatňovanie  parkovacej politiky prispeje k zníženiu podielu indivi-
duálnej automobilovej dopravy a zefektívneniu využitia verejného 
priestoru v meste. Financie generované parkovacou politikou budú 
zhromažďované vo fonde udržateľnej mobility. Tento bude využívaný 
na financovanie projektov kompletných ulíc, parkovacích domov, 
cyklotrás, nákup vozidiel MHD a na modernizáciu tratí MHD. Projekty 
budeme pripravovať spoločne s mestskými časťami. n 

RESUME: Bratislava – accessible city Goals and measures that are met by the current mana-
gement of the capital are described in the Bratislava Plan - Manual for a Better City. The plan offers 
steps in the field of transport that contribute to making Bratislava a city where people will feel good. 
This statement contains a number of measures that need to be taken to make a pedestrian, a cyclist 
travelling by public transport and a person who chooses to use a car feel equally comfortable. To 
ensure this, the city needs to implement a comprehensive set of measures based on the four basic 
pillars: the implementation of the ‚pedestrian first‘ principle (complex street system), the construc-
tion of active transport infrastructure, the development of public transport and the regulation of 
individual car transport. One of the basic elements is comprehensive support for reliable public 
passenger transport with secure access to public transport stops and high-quality public space.

Električky sú významnou 
súčasťou tretieho piliera 

udržateľnej dopravyv hlavnom 
meste. Foto: MDV SR
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V neposlednom rade je pre zákazníkov dôležitý aj informačný 
servis poskytovaný ako pred cestou, tak počas cesty, prípad-
ne aj po jej skončení. Začali sme so základným zobrazovaním 
informácií o polohe vlaku v online predajných systémoch, do 
budúcnosti chceme tieto dáta rozšíriť o zasielanie push notifi-
kácií v mobilnej aplikácii, aby sa zákazník vždy okamžite dostal  
k potrebným informáciám súvisiacich s jeho cestou. Všetky 
potrebné prevádzkové informácie budeme zhromažďovať v in-
tegračnej platforme, ktorá bude centrálnym zdrojom pre presné  
a včasné informovanie cestujúcich. Viaceré nové služby pripravu-
jeme aj v rámci implementácie nového responzívneho webového 
portálu ZSSK, ktorý už momentálne testujeme. Okrem informač-
nej časti ponúkne našim zákazníkom pridanú hodnotu v podobe 
elektronizácie niektorých našich služieb, ktoré boli doposiaľ do-
stupné iba na predajných miestach.

Na základe čoho ste sa rozhodli k takýmto krokom?

Na základe skúseností zo zahraničia a priamo zo skúseností na-
šich zákazníkov. Celý minulý rok sme realizovali pravidelné online 
prieskumy, v ktorých naši zákazníci mohli vyjadriť mieru spokoj-
nosti s našimi produktmi a službami. V meraniach zákazníckej 
spokojnosti pokračujeme naďalej aj v tomto roku. Prieskumy nám 
nastavili zrkadlo, presne nám povedali, čo naši zákazníci oceňujú, 
kde by sme, naopak, mali ešte pridať a zlepšiť sa.

Najlepšie hodnoteným atribútom bola možnosť kúpy cestov-
ného lístka online, čo dokazuje aj prax. V posledných rokoch konti-
nuálne zaznamenávame výrazný nárast podielu predaja prostred-
níctvom online platobných kanálov, čo svedčí o vysokej obľube 
tejto modernej formy predaja zo strany zákazníkov. V septembri 
tohto roka sme dokonca dosiahli v internetovom predaji historic-
ky najvyššie čísla – takmer tretinový podiel tržieb online nákupu  
z celého objemu (31,23 %) a zároveň podiel počtu predaných 
dokladov cez internet dosiahol takmer 36 %. To nám ukazuje, že 
ideme správnou cestou. 

Veľkú spokojnosť sme evidovali tiež s prívetivým prístupom 
personálu vo vlakoch a na predajných miestach. Naopak,  nízko 
hodnotená bola kvalita WiFi pripojenia vo vlaku počas jazdy. To je 
však veľakrát dané aj geografickými podmienkami a technickými 
možnosťami dodávateľov. V tejto oblasti sme pristúpili k inštalácii 
nových výkonnejších zariadení, aby bolo aj na problematických 
traťových úsekoch zabezpečené našim cestujúcim pripojenie  
s dostatočnou rýchlosťou a spoľahlivosťou. Najmenšiu spokojnosť 
sme evidovali s čistotou WC vo vlakoch. To je však často zaprí-
činené aj neohľaduplným správaním sa cestujúcich počas jazdy.  
V tomto smere je potrebné dodať, že mnohokrát si komfort vo 
vlaku vytvárajú alebo narúšajú práve cestujúci sami.

Vráťme sa naspäť k digitalizácii. čo ešte v tejto oblasti pripra-
vujete?

V našej spoločnosti aktuálne prebiehajú práce aj na projektoch za-
vedenia nových predajných automatov na železničných staniciach. 
Tie majú svojím vyhotovením a spracovaním poskytnúť všetkým 
zákazníkom bezproblémový samoobslužný predaj cestovných 
lístkov v režime 24/7, pretože aj zo skúseností z okolitých krajín 
je práve takýto predaj dokladov najviac využívaný. Okrem preda-
ja lístkov bude úlohou automatov aj poskytovanie komplexného 
informačného servisu. 

S cieľom minimalizovať byrokraciu máme vypracovaný plán 
prepojenia informačných systémov ZSSK s orgánmi štátnej sprá-

vy, aby sa v budúcnosti odbúrala nutnosť papierového doklado-
vania nároku na bezplatnú prepravu. V súčasnosti sme v tejto 
oblasti pristúpili k zrušeniu manuálneho vypisovania žiadostí  
o vrátenie cestovného v prípade mimoriadností.  Čo sa týka sa-
motnej cesty vlakom, inováciou kontrolných zariadení sprevádza-
júceho personálu očakávame otvorenie nových možností nákupu 
a kontroly cestovných lístkov v súlade s modernými trendmi, čo 
zjednodušene znamená, že zákazníci budú môcť platiť platobnou 
kartou aj vo vlaku. Pre našich zákazníkov pripravujeme taktiež 
nový vernostný systém v rámci skvalitnenia vzájomného vzťa-
hu. Ide najmä o to, aby sa nám podarilo bližšie spoznať našich 
zákazníkov v zmysle ich nákupného správania sa a cestovných 
návykov. Následne budeme schopní ponúknuť našim zákazníkom 
ponuky šité na mieru a odmeňovať ich na základe frekvencie 
cestovania  vlakmi. Naším cieľom je vybudovať si so zákazníkmi 
nový vzťah, aby sa k nám vždy radi vracali a využívali na cesto-
vanie prioritne ZSSK.

Spomínali ste platbu kartou vo vlakoch.  
Bude možné aj priradenie cestovného lístka ku karte?

V súvislosti s touto zmenou a inováciou súčasnej podoby zákaz-
níckeho konta pripravujeme v spolupráci a s podporou minister-
stva dopravy zavedenie jednotného nosiča cestovných dokladov, 
zliav, vernostných výhod, elektronickej peňaženky – slovom média. 

Bude spočívať na otvorenom riešení, ktoré umožní pripojenie ďal-
ších obchodných partnerov alebo aj dopravcov tak, aby dopravná 
karta pokryla pre zákazníkov čo najviac funkcionalít bez potreby 
vlastniť viacero čipových kariet a podobne. Uvažujeme nad otvo-
reným riešením, ktoré dokáže zabezpečiť dopravu zákazníkov  
s akýmikoľvek požiadavkami v rámci už spomínaného modelu door-
-to-door, teda od dverí k dverám. n 

RESUME: Digitalization in ZSSK  Over the past two years, Železničná spoločnosť Slovensko 
has made a major shift in digitization towards customers. It has launched a new responsive sale of 
travel documents over the Internet, a new mobile application. The fact that travellers in Slovakia like 
using electronic devices for purchasing documents is proven by the fact that in June almost 34% 
of all documents were sold through online services. Milan Hric, Director of Digitization and System 
Development of ZSSK, informed in more detailed about the news in preparation.

DIGITALIZÁCIA v zssk
Železničná spoločnosť Slovensko v minulom roku úspešne zavŕšila prvú etapu 

implementácie nových online predajných systémov. V rámci prebiehajúcich inovácií 
a vstupu do digitálnej éry spustila spoločnosť  pre svojich zákazníkov nový responzívny e-shop  

a mobilnú aplikáciu na nákup lístkov Ideme vlakom. Ako plánuje pokračovať a na aké ďalšie  
novinky  v oblasti poskytovaných služieb sa môžeme v najbližšom období tešiť? 

 Na podrobnosti sme sa spýtali Milana Hrica, riaditeľa sekcie digitalizácie 
a rozvoja systémov ZSSK.

Dnes, v časoch digitalizácie, je samozrejmosťou vybaviť si také 
základné veci, ako je napríklad nákup lístka na vlak kamkoľ-
vek a kedykoľvek, online prostredníctvom svojho mobilného 
zariadenia.

Náš pôvodný internetový predaj, ktorý bol v prevádzke od 
roku 2005 a prešiel postupnými viac či menej rozsiahlymi 
zmenami, už nevyhovoval aktuálnym trendom moderného 
nakupovania. Preto sme pristúpili k vývoju nového e-shopu  
v priateľskejšom dizajne, aby sme našim zákazníkom ponúkli intuitív-
ny a jednoduchý nákup. Najväčšou výhodou 
je jeho responzivita, ktorá umožňuje poho-
dlnú prácu s e-shopom bez ohľadu na to,  
z akého zariadenia sa zákazník prihlási. 

Systém je ladený tak, aby rýchlo previe-
dol zákazníka  celým nákupným procesom 
bez toho, aby musel detailne poznať pre-
pravné podmienky. Grafický výber miesta 
na sedenie sme rozšírili aj na vnútroštátne 
rýchliky. Na rozdiel od starého e-shopu si 
zákazník môže jednoznačne zvoliť svoj typ 
cestujúceho na základe vekovej kategó-
rie a preukazu na zľavu, taktiež je možné 
nakúpiť rôzne tarify v jednom kroku. Vy-
hľadávač spojení zobrazuje aj informáciu  
o prípadnom meškaní či výlukách, aby 
bol zákazník na neželané mimoriad-
nosti včas upozornený. Samozrejme, 
že s vývojom technológií sa chce-
me aj my neustále posúvať dopredu,  
a preto vieme, že ani súčasný stav nie je 
konečný, a naďalej budeme pracovať na 
jeho zjednodušovaní.

čo všetko si vyžiadala implementácia 
nového systému?

Nový internetový predaj je postavený na 
zabezpečenej komunikácii s jadrom sys-
tému iKVC prostredníctvom API rozhrania. 
To nám umožňuje do budúcnosti rozvíjať aj 
spoluprácu s externými subjektmi formou 
poskytovania informácií z informačných 
systémov ZSSK tretím stranám.

V rámci implementácie API rozhrania bola pre otestovanie jeho 
funkčnosti vyvinutá aj mobilná aplikácia pre platformy Android 
a iOS. Po jej úspešnom spustení a pozitívnej akceptácii zákazníkmi 
pracujeme v súčasnosti na  rozširovaní funkcionalít.

Aké funkcie má mobilná aplikácia?

V prvej fáze mobilná aplikácia, podobne ako e-shop, umožňuje vy-
hľadanie spojenia s informáciou o prípadnom meškaní, podrobný 
rozpis cesty vrátane mapky trasy vlaku, možnosť nákupu lístkov 

 a miesteniek. Výhodou je, že všetky zakú-
pené lístky má zákazník vždy k dispozícii vo 
svojom telefóne.

V súčasnosti je možné v mobilnej apli-
kácii využiť Zákaznícke konto ZSSK spolu  
s rozšírenými platobnými možnosťami 
najmä výhodnú platbu Kreditným kontom, 
ktorú doteraz mohli naši zákazníci využiť 
pri platbe na internete alebo v pokladnici. 

Máte už ďalšie plány do budúcnosti?

Pri IT a online systémoch je nevyhnutné, 
aby ich vývoj prebiehal takpovediac non-
stop. To, čo bolo moderné včera, nemusí 
byť moderné už zajtra. Preto okrem kon-
tinuálneho zjednodušovania a úprav UX 
dizajnu momentálne pripravujeme aj roz-
voj ďalších funkcií ako v e-shope, tak aj  
v mobilnej aplikácii.

Spomedzi hlavných zmien spomeniem 
rozširovanie portfólia produktov a služieb 
ponúkaných v e-shope. Cieľom je, aby sme 
okrem bežného nákupu lístkov a rezervá-
cií na vnútroštátne a postupne aj všetky 
medzinárodné vlaky do Európy mohli našim 
zákazníkom ponúknuť taktiež zarezervova-
nie si doplnkových služieb pri ceste vlakom. 
Či už ide o klasickú úschovňu batožín a ob-
jednávku reštauračných služieb, alebo car 
rental, bikesharing, cestovné pripoistenie 
a podobne. V konečnom dôsledku chceme 
zabezpečiť pre našich zákazníkov poskyto-
vanie všetkých služieb door-to-door.

V posledných rokoch kontinuálne 
zaznamenávame výrazný nárast 
podielu predaja prostredníctvom 

online platobných kanálov, čo 
svedčí o vysokej obľube tejto 

modernej formy predaja zo strany 
zákazníkov. V septembri tohto  

roka sme dokonca dosiahli  
v internetovom predaji historicky 
najvyššie čísla – takmer tretinový 

podiel tržieb online nákupu z celého 
objemu (31,23 %) a zároveň podiel 

počtu predaných dokladov cez 
internet dosiahol takmer 36%. 

 To nám ukazuje, že ideme  
správnou cestou. 

TÉMA Mestská Mobilita – DoPrava

Foto: ZSSK
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o
krem enormného nárastu automobilovej dopravy je jed-
ným z hlavných faktorov tohto problému nesystémový 
prístup k riešeniu dopravných problémov. Absentujú zá-
kladné nástroje riešiace mestskú mobilitu –  územné 

plánovanie je  až na výnimky nezodpovedné a nedôsledné a legis-
latíva pre potrebné regulačné opatrenia v automobilovej doprave 
je nedostatočná. Hlavná príčina tohto stavu je zlá prax v oblasti 
dopravného plánovania, ktorej chýba systematický a integrovaný 
prístup. Za politiku mestskej a regionálnej mobility vrátane plá-
novania sú primárne zodpovedné miestne a regionálne orgány 
verejnej správy, ktoré aj z dôvodu absencie odborného personálu 
a nedostatku finančných zdrojov neriešia problémy mobility kom-
plexne a neuplatňujú v praxi  nové inovatívne prístupy a riešenia. 
Plánovať dopravu v meste v dlhodobom horizonte nie je jedno-
duché, pretože existuje množstvo protichodných požiadaviek  
z rôznych strán, ktoré často vedú k nesystémovým a neefektív-
nym krokom a opatreniam. Riešením môže byť integrujúca politika. 
Tento trend razí aj Európska komisia (EK), ktorá pripravila v roku 
2019 Akčný plán mestskej mobility. V tomto dokumente odporúča 
zavádzanie plánov udržateľnej mestskej mobility (PUMM), ktoré 
podporujú vyvážený rozvoj všetkých spôsobov dopravy smerom 
k jej udržateľnosti. 

AKO VYTVORIť PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY?
Celý proces PUMM je pomerne zložitý. Vytvoriť funkčný plán 
udržateľnej mobility môže len  skúsený manažment, pretože je 
náročný nielen na čas, ale sa aj  odlišuje od pôvodných tradič-
ných foriem plánovania. Vo väčšine samospráv na Slovensku 
často pozorujeme, že jednotlivé oddelenia a odbory, ktorých sa 
dotýkajú problémy mobility, spolupracujú veľmi sporadicky a ne-
systematicky. Problémy sa často riešia na poslednú chvíľu, alebo 
ako reakcia na sťažnosti od obyvateľov, alebo subjektov pôso-
biacich na území mesta. Účasť záujmových skupín a obyvateľov 
v procesoch plánovania mobility nie je dostatočná a pravidelná. 
Komunikácia medzi mestom a obyvateľmi je skôr jednostranná, 
smerom zdola hore. Komunikácia o problémoch mobility medzi 
mestom a zainteresovanými stranami, napr. operátormi verejnej 
dopravy, je nepostačujúca. Častým javom je, že samosprávy pod 
tlakom obyvateľov nesystematicky budujú nové parkovacie plo-
chy pre autá, rozširujú komunikácie pre motorovú dopravu na úkor 
zelene, parkov, detských ihrísk a verejný priestor sa postupne zu-
žuje na jediný účel – obslužnosť motorovej dopravy. Samosprávy  
čelia novým výzvam, ktoré v minulosti nemuseli riešiť, a nemajú  
s tým skúsenosti. Je preto veľmi dôležité prechádzať pri navrhovaní  
a realizácii opatrení postupne od tradičného spôsobu plánovania, 
kde sa kládol dôraz na zvyšovanie kapacity a plynulosti cestnej 
premávkyzameranej na individuálnu automobilovú dopravu, na 
nový prístup podporujúci vyváženosť všetkých druhov dopravy 
s dôrazom na jej udržateľné formy – pešiu dopravu, cyklistiku  
a verejnú dopravu.  

MäKKÉ OPATRENIA PRIPRAVUJÚ PôDU  
PRE NADSTAVBU 
Jedno z prvých efektívnych opatrení, ktoré je organizačne aj fi-
nančne pomerne nenáročné, je vytvorenie pozície odborného pra-
covníka v rámci mestského úradu, ktorý komplexne rieši mobilitu 
– manažment, koordináciu a riešenie integrácie všetkých druhov 
dopravy. Manažér mobility môže v rámci svojej pozície spočiatku 
zavádzať tzv. „mäkké opatrenia“, ako sú informovanosť/osveta, 
komunikácia, organizačné služby a koordinačné aktivity rôznych 
partnerov. Mäkké opatrenia často neskôr podporujú tzv. tvrdé 

opatrenia, napr. nové autobusové linky, vybudované integrované 
dopravné uzly, nové chodníky pre peších, viac zelene, nové cyk-
lotrasy a pod. Mäkké opatrenia zväčša nevyžadujú veľké finančné 
investície a môžu mať vysoký pomer rentability. Pre samosprávu 
je to prvý krok k tomu, aby sa postupne učila základné princípy plá-
novania udržateľnej mobility a zvykala si na odlišné prístupy. Práve 
pozícia manažéra mobility môže samosprávam pomôcť postupne 
zmeniť správanie obyvateľov mesta smerom k využívaniu udrža-
teľných foriem dopravy. Využiť na to môžu aj existujúce kampane 
na podporu udržateľnej mestskej mobility. 

ETM POMÁHA OBJASňOVAť VýZVY V OBLASTI 
UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY
Celoeurópsku kampaň Európsky týždeň mobility koordinuje 
na národnej úrovni už päť rokov Slovenská agentúra životného 

prostredia – rezortná or-
ganizácia Ministerstva 
životného prostredia SR. 
ETM otvára cestu pre 
zmenu správania a po-
sun k udržateľnejšej do-
pravnej stratégii. SAŽP 
samosprávy metodicky 
usmerňuje, odporúča im 
organizovať aktivity na 
zvýšenie povedomia a za-
vádzať trvalé opatrenia 
na zlepšenie udržateľnej 
dopravy v meste. ETM je 
dobrou príležitosťou pre 
miestne zainteresované 

strany, aby sa zišli a prediskutovali rozličné aspekty mobility  
a kvality ovzdušia, našli inovatívne riešenia na zníženie emisií 
a miery využívania automobilov a otestovali nové technológie.  
Kampaň je šancou na spustenie širokej škály činností a miestnym 
orgánom, organizáciám a asociáciám ponúka platformu na: 
• podporu ich iniciatív v rámci udržateľnej mestskej mobility;
• zvýšenie povedomia o škodách, ktoré spôsobujú aktuálne  
   trendy v mestskej mobilite životnému prostrediu a kvalite 
   života;
• vytvorenie partnerstiev s miestnymi zainteresovanými 
   stranami;
• spoluúčasť v celoeurópskej kampani a zdieľanie  
   spoločného cieľa a identity s inými mestami;
• zdôraznenie miestnej snahy o politiku udržateľnej  
   mestskej dopravy,
• spustenie nových politík a trvalých opatrení.

Počas piatich rokov národnej kampane ETM sa na Slovensku zor-
ganizovali stovky podujatí a zrealizovalo sa množstvo trvalých 
opatrení. MŽP SR vyhlasuje každoročne na zvýšenie motivácie 
samospráv zapojiť sa do kampane aj Národnú súťaž o cenu ETM 
v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opat-
renie a Originálna aktivita. Väčšina ocenených aktivít je dôkazom 
toho, že prispievať k udržateľnej mobilite sa dá aj bez vynaloženia 
veľkých finančných zdrojov, mnohokrát je za aktivitou len dobrý 
nápad alebo šikovný koordinátor. Smerovať k udržateľnej mest-
skej mobilite je možné aj realizáciou množstva drobných opatrení, 
ktoré sú správne koordinované a na seba nadväzujú. Je to proces, 
ktorý si vyžaduje systematický prístup a pomerne dostatok času, 
pretože  zo dňa na deň nezmeníme dopravné správanie ľudí. Oby-
vateľov dokážeme motivovať, aby zmenili svoje tradičné správanie ➜

TÉMA Mestská Mobilita – DoPrava

UDRŽATEĽNÁ
Mestská Mobilita a Prax

Andrea Štulajterová, poverená Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP)  
koordináciou národnej kampane Európsky týždeň mobility na Slovensku (ETM)

Pohľad na centrá, alebo vstupy do našich miest nám dáva signál, že dopravná  
situácia je v nich dlhodobo neudržateľná. Individuálna automobilová doprava dominuje  

na úkor udržateľných spôsobov dopravy a mestá  už nie sú schopné zabezpečiť  
dobré podmienky na prepravu osôb a tovarov. Dopravné zápchy spôsobujú nielen  

citeľné časové straty, ale aj znečistenie ovzdušia, ktoré znižuje kvalitu  života  
obyvateľov miest. Doprava má v mestách až 40 % podiel na produkcii CO2, na svedomí má  

aj  prach, hluk a množstvo ďalších negatívnych vplyvov. To len potvrdzuje dôležitosť 
udržateľnej dopravy pre funkčnosť mesta, ktorú podmieňuje nielen kvalita dopravného 

plánovania, zrealizované mäkké a tvrdé opatrenia udržateľnej mobility,  
ale aj zmena dopravného myslenia jeho obyvateľov. 

Eindhoven
Foto: pixabay
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si mohli jeho obyvatelia odviezť bicykel vo vlaku zadarmo, čo ich 
motivovalo vyskúšať si multimodalitu.  Mesto tiež organizovalo 
výlety na bicykli do múzeí, bezplatnú dielňu na opravu bicyklov  
a špeciálnu cenu pre ľudí a organizácie, ktoré propagovali používanie 
tohto dopravného prostriedku. Tieto aktivity dopĺňalo 31 nových 
staníc na zdieľanie bicyklov, nové a rozšírené cyklistické chodníky, 
800 nových parkovísk pre bicykle a účinná komunikačná kam-
paň. Ďalšími finalistami tejto kategórie boli mestá Gdyňa (Poľsko)  
a Palma (Španielsko).

Nemecké mesto Lindau zvíťazilo v kategórii menších miest  
a presvedčilo kladením dôrazu na multimodalitu, ktorá bola témou 
ETM 2018. Zriadilo informačné miesta, kde sa obyvatelia dozve-
deli o výhodách „kombinovania pri presúvaní“ a o inteligentnejších 
možnostiach mobility. Okrem bezplatného prístupu k novorozší-
renej službe zdieľania áut slúžili obyvateľom počas Dňa bez áut 
bezplatný hybridný kyvadlový autobus a vodné taxi.  Cestujúci 
boli príjemne prekvapení  aj raňajkami od  mesta, keď cestovali na 
bicykli, peši, autobusom, alebo vlakom. Mesto Lindau v priebehu 
roka nainštalovalo na železničných staniciach a autobusových 
zastávkach takmer 500 nových stojanov na bicykle a  spuste-
ná bola aj nová multimodálna mobilná aplikácia, ktorá umožňuje 
plánovať trasu kombináciou rôznych druhov dopravy. Do finále 
postúpili v tejto kategórii aj mestá Karditsa (Grécko) a Oliveira 
do Bairro (Portugalsko).

Rozsiahly Manchester (Spojené kráľovstvo) sa stal víťazom 
Ceny za trvalo udržateľné plánovanie mestskej mobility (SUMP 
Awards 2018). Stanovil si ambiciózne ciele multimodality, ktoré 

chce dosiahnuť pomocou širokej škály integrovaných a kombi-
novaných možností mobility. Porotu zaujalo najmä používanie 
inteligentných a nových technológií na zvýšenie podielu ciest 
využívajúcich trvalo udržateľné spôsoby dopravy. Ako súčasť 
svojho prístupu k plánovaniu udržateľnej mobility realizuje aj služ-
bu „Vantage Busway“, ktorú podporuje aj videom preukazujúcim 
prístupnosť autobusu pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.  
Finalistami 7. ročníka Ceny SUMP Award boli aj mestá Bazilej (Švaj-
čiarsko) a Drážďany (Nemecko).

Španielske mesto Palencia bolo vyhlásené za víťaza  v kategó-
rii „Social Biking Challenge“. Ocenenie bolo udelené po prvýkrát  
z iniciatívy EK, ktorej cieľom je podporiť cyklistiku ako trvalo udr-
žateľnú a zdravú formu mobility. n 

RESUME: Sustainable urban mobility and practice  The Slovak Environmental Agency recom-
mends the municipalities to establish the position of an expert in the structures of their office, which 
comprehensively addresses mobility - management, coordination and integration of all modes of 
transport. For local governments, this is the first step towards gradually learning the basic principles 
of sustainable mobility planning. When designing and implementing measures, it is very important to 
gradually move away from the traditional way of planning, where emphasis has been placed on incre-
asing the capacity and fluency of road traffic focusing on individual car transport to a new approach 
to balance all modes of transport with emphasis on its sustainable forms – walking, cycling and public 
transport. We can motivate residents to change their traditional behaviour and exchange, for example,  
a car for another mode of transport, only by creating quality conditions for sustainable forms of 
transport. Existing campaigns to promote sustainable urban mobility such as Bike to work or ETM 
can also help, and the winners of national and European ETM contest also offer inspiration. For self-
-governments, which were registered in the ETM campaign this year, the SEA provided methodological 
advice in the preparation of events as well as in the implementation of permanent measures, it intends 
to continue to provide methodological advice to interested parties as well as to organize workshops 
and seminars. The next workshop took place on November 12, 2019 in Michalovce. 

Mobilita v meste BB – príprava  
na fotenie trojfoto, kde na jednom 

mieste „zapózovalo“ 40 áut,  
40 cyklistov a 40 cestujúcich  
v autobuse (ETM 2014 v BB).

Foto: OCI BB

a vymenili napríklad auto za iný spôsob prepravy, len vytváraním 
kvalitných podmienok pre udržateľné formy dopravy. 

PRíKLADY DOBREJ PRAxE
Osvedčený spôsob, ako mestá motivovať a inšpirovať, je prezen-
tácia príkladov dobrej praxe. Potvrdzujú to aj výsledky Národnej 
súťaže ETM 2018. Kategóriu Aktívna samospráva v nej vyhralo 
mesto Žilina, ktoré je  dobrým príkladom toho, že ak má samo-
správa vytvorenú pozíciu manažéra mobility, tak to má pozitívny 
vplyv aj na udržateľnú mobilitu. V rámci štruktúry žilinského mest-
ského úradu má túto pozíciu zriadenú viac ako 6 rokov.  Mesto je 
aktívne nielen počas kampane ETM, ale v tejto oblasti pracuje 
systematicky  a hľadá možnosti, ako znižovať emisie v meste  
a podporovať alternatívne a čisté formy dopravy. Napríklad v spo-
lupráci so zahraničnými a domácimi partnermi vypracovalo Akčný 
plán nízkouhlíkovej mobility mesta Žilina, ktorý podporuje prin-
cíp znižovania emisií prostredníctvom nízkoemisných zón a zón  
s obmedzenou dopravou. Okrem toho sa zameriava na opatrenia 
týkajúce sa parkovania, podpory cyklodopravy či pešej dopravy  
a rozvoja elektromobility. Napr. k existujúcim 366 cyklostojanom 
pribudlo v  roku 2018 ďalších 84 kusov. Na území mesta boli nain-
štalované servisné stojany na jednoduchú opravu/údržbu bicyk-
la a „bikeboxy“, ktoré sú určené na bezpečnú úschovu bicyklov. 
Mesto Žilina má spracovanú aj koncepciu rozvoja elektromobility  
a prostredníctvom  inteligentného systému/smart parking a vý-
suvných stĺpikov zavádza v meste  reguláciu vstupov vozidiel 
do pešej zóny. V neposlednom rade prebieha v meste i výstavba 
cyklotrasy V6 spájajúca sídliská Solinky s Vlčincami. Do prevádzky 
uviedli aj zdieľané mestské bicykle, ktoré nepochybne prispievajú 
k lepšej mobilite obyvateľov mesta. V Žiline revitalizujú  aj verejné 
priestory ako napríklad Park Ľudovíta  Štúra. V časti Vodné dielo 
Žilina vybudovalo mesto s podporou súkromných spoločností pre 
obyvateľov pumptrackovú dráhu a bikepark. Okrem týchto trva-
lých opatrení v Žiline  počas kampane ETM organizovali aj poduja-
tia, ktorými sa snažili motivovať obyvateľov na využívanie alter-
natívnych spôsobov prepravy po meste. Aktuálne v marci 2019 
spustili do užívania pre obyvateľov službu zdieľaných bicyklov 
(bikesharing), ktorú sa mestu podarilo zaviesť vďaka spolupráci 
a podpore komerčných partnerov.

Ďalším príkladom dobrej praxe je maličká obec Rakovec nad 
Ondavou, ktorá zaujala hodnotiacu komisiu a získala prvé miesto 
v kategórii Efektívne trvalé opatrenie. V tejto obci sa nachádza 
miestny park so Základnou a materskou školou a od kostola ku 
škole vedie úzka a kľukatá cestička. Napriek tomu, že pri kostole je 
parkovisko, mnohí rodičia vozia deti až ku škole touto úzkou cestič-
kou a tí, čo idú na bicykli alebo peši, musia uskakovať do kanálov, 
alebo utekať, aby sa vyhli autám. V minulosti v tomto priestore bola 
osadená značka zakazujúca vjazd vozidiel, no neznámi vandali ju 
zničili. Počas ETM sa preto deti s pedagógmi rozhodli jasne ukázať 
rodičom, že si neželajú, aby rodičia vozili deti až ku škole. Vytvorili 
na začiatku tejto cestičky živú reťaz, pripravili si transparenty a na 
druhý deň osadili  v spolupráci s obecným úradom na tomto mieste  
dopravnú značku zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Napriek tomu, že 
išlo o inštaláciu značky, ktorá rádovo stála necelých 50 eur, a zdan-
livo ide o banálne opatrenie, hodnotiaca komisia sa jednoznačne 
zhodla, že prvé miesto v tejto kategórii udelí práve im. Individuálne 
vozenie detí do škôl je totiž zdrojom dopravných zápch až kolapsov 
v mnohých mestách na Slovensku. 

Porota každoročne udeľuje aj cenu v kategórii  Originálna akti-
vita, kde sa hodnotí hlavne kreativita, nápad a prevedenie. Túto 
kategóriu vlani vyhralo mesto Banská Bystrica za aktivity Svetel-

ná cyklojazda mestom a Cyklotriptych, ktoré zorganizovalo počas 
Dňa bez áut. Atraktívna/originálna forma prezentácie bicykla ako 
plnohodnotného dopravného prostriedku na presuny po meste 
sa mimoriadne vydarila. Účastníci pred štartom dostali od uspo-
riadateľov svetelné ventilčeky na koleso bicykla a 7-kilometrový 
okruh mestom bol zábavou nielen pre účastníkov pelotónu, ale 
aj okoloidúcich. Tí si vysvietený pelotón fotili a nakrúcali krátke 
videá, ktoré sa potom šírili po sociálnych sieťach, čím sa ešte 
posilnila propagácia mestskej cyklistiky. Po dojazde pelotónu na 
Nám. SNP cyklisti pokračovali v propagácii bicyklovania a šliapali 
do pedálov v rámci jednej zo svetelných expozícií s názvom Cyk-
lotriptych, ktorý bol súčasťou prebiehajúceho festivalu Svetlo  
a tieň. Nainštalovaný videomapping oproti hlavnej veži, bol uspô-
sobený tak, že na troch trenažéroch s dynamom boli 3 bicykle, na 
ktorých mohli obyvatelia šliapať do pedálov a vzorec bol jednodu-
chý – čím viac bicyklovania, tým viac mappingu. 

Ocenenia sa v tejto oblasti udeľujú aj na európskej úrovni  
a Európska komisia vyhlásila 22. marca v Bruseli výsledky a víťa-
zov kampane ETM 2018 – EUROPEAN MOBILITY WEEK Awards. 
Ocenenia  sa udeľujú za najpôsobivejší súbor aktivít počas ETM. 
Víťazov – Lisabon, Lindau a Greater Manchester vybrala nezávislá 
skupina expertov na mobilitu a dopravu pri EK a každý z nich bude 
mať vytvorené propagačné video, ktoré vyzdvihne ich úspechy  
v oblasti udržateľnej mobility. 

Portugalský Lisabon zaujal silnou víziou udržateľnejšej kultúry 
mobility a získal ocenenie EUROPEANMOBILITYWEEK 2018 v ka-
tegórii sídiel s viac ako 500-tisíc obyvateľmi. Počas ETM  2018 

TÉMA Mestská Mobilita – DoPrava

➜
Cyklotriptych – ETM 2018   
v Banskej Bystrici (víťazný projekt  
v kategórii Originálna aktivita)
Foto: OCI BB
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Prvotným výsledkom sú opatrenia smerujúce k dopravnej in-
tegrácii. Konkrétne ide o koordinovaný postup objednávateľov 
pri zmenách cestovných poriadkov, zlepšovanie nadväzností 
verejnej dopravy, odstraňovanie súbežností, spoločný postup 
pri zmenách cestovného a tarifných podmienok a vytváranie 
podmienok na zabezpečenie kompatibility vybavovacích a in-
formačných systémov. 

Cestujúci v prímestskej autobusovej doprave na Východnom 
Slovensku majú už v súčasnosti možnosť využívať jednotnú ta-
rifu, jednu bezkontaktnú čipovú kartu u 
všetkých autobusových dopravcov a on-
-line informácie o aktuálnej polohe auto-
busov dopravcov eurobus, a. s., ARRIVA 
Michalovce, a. s., SAD Prešov, a. s., BUS 
KARPATY spol. s r. o., a DPMK, a. s.

Na základe rokovania predsedov Ko-
šického, Prešovského a Banskobystric-
kého samosprávneho kraja o jednotnom 
dopravnom systéme, ktoré sa uskutoč-
nilo 30. 1. 2019 v Košiciach, sa aktuálne 
samosprávne kraje v spolupráci s auto-
busovými dopravcami zaoberajú úpravami 
platných cestovných poriadkov s cieľom 
zlepšiť dopravné spojenie medzi krajmi.

Tieto čiastkové kroky zreteľne nazna-
čujú všeobecný zámer objednávateľov verejnej dopravy vytvo-
riť plnohodnotný integrovaný dopravný systém na Východnom 
Slovensku organizovaný a riadený spoločným nezávislým orga-
nizátorom.
 
PREPRAVNý PORIADOK A VYBAVOVACí SYSTÉM IDS
KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-ta-
rifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdie re-
alizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú 
spracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry cestnej 
a mestskej dopravy a Katedry železničnej dopravy. Ako jeden  

z hlavných výstupov bol spracovaný aj návrh jednotného Preprav-
ného poriadku pre IDS. 

Predmetný návrh Prepravného poriadku  bol v rokoch 2015 – 
2016 na spoločných rokovaniach objednávateľov a dopravcov 
pôsobiacich na území KSK skompletizovaný do úplného znenia 
Prepravného poriadku. Dopravcovia v KSK zabezpečujúci prí-
mestskú autobusovú dopravu aktuálne používajú rovnaký pre-
pravný poriadok: Prepravný poriadok prímestskej autobusovej 
dopravy v pôsobnosti KSK. 

V roku 2019 bola spracovaná štúdia 
Prepravno-tarifný systém IDS Prešov-
ského samosprávneho kraja a štúdia 
realizovateľnosti tarifno-informačného 
zabezpečenia IDS, ktorú pre Prešovský 
samosprávny kraj spracoval rovnaký  
spracovateľský kolektív zo Žilinskej uni-
verzity ako pre KSK. 

Návrh Prepravného poriadku IDS, kto-
rý bol obsahom predmetnej štúdie, bol 
novým impulzom, aby sa v roku 2019 zin-
tenzívnila spolupráca samospráv smerom  
k úplnému zjednoteniu Prepravných po-
riadkov na území oboch krajov.

Aktuálne prebiehajú pracovné stretnu-
tia k zjednoteniu Prepravných poriadkov 

za účasti všetkých objednávateľov a dopravcov KSK a PSK. 
Štúdia prepravno-tarifný systém IDS Košického samospráv-

neho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného 
zabezpečenia IDS slúži zároveň ako východisko pre projekty 
zamerané na obnovu vybavovacieho a informačného systému 
autobusových dopravcov v Košickom kraji. 

Projekt dopravcu eurobus, a. s., s názvom „Tarifno-informač-
né zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej 
časti Košického samosprávneho kraja“ uvažuje o obnove 258 
palubných počítačov, ktoré okrem pokladne, tlačiarne, WiFi  
a GPS modulu budú umožňovať aj komunikáciu s dispečingom 

Projekt dopravcu eurobus, a. s., 
s názvom „Tarifno-informačné 
zabezpečenie integrovaného 

dopravného systému západnej  
časti Košického samosprávneho 

kraja“ uvažuje o obnove  
258 palubných počítačov,  

ktoré okrem pokladne, tlačiarne,  
wiFi a GPS modulu budú umožňovať 

 aj komunikáciu s dispečingom  
či platby bezkontaktnou  

čipovou kartou, bankovou  
kartou a QR kódom. 

➜

Finálne prezentovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Prešovského samosprávneho kraja na Úrade PSK s riešiteľmi 
Foto: autori
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k
SK vyvíja iniciatívu pre vznik Integrovaného dopravného 
systému (IDS) verejnej osobnej dopravy už od roku 2010. 
Cieľom je vytvorenie fungujúceho a trvalo udržateľného 
IDS na území dvoch susediacich regionálnych samospráv 

so zapojením krajských miest Košice a Prešov.
KSK na začiatku realizácie zámeru vytvorenia IDS nadviazal 

spoluprácu s objednávateľom železničných dopravných služieb 

– Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR) a objednáva-
teľmi mestských dopráv – mestami Košice, Michalovce, Trebišov  
a Moldava nad Bodvou. Zároveň prebieha konštruktívna spolu-
práca s autobusovými dopravcami pôsobiacimi na území KSK 
(eurobus, a. s., a ARRIVA Michalovce, a. s.), so Železničnou spo-
ločnosťou Slovensko, a. s. (ZSSK), a Dopravným podnikom mesta 
Košice, a. s. (DPMK).

PLÁNOVANÉ ZRIADENIE 
integrovaného DoPravného 

systéMu v Psk a ksk
Ing. Miroslav Fazekaš, PhD., Ing. Radovan Hužvík, Ing. Peter Šmihuľa,  

Odbor dopravy Úrad Košického samosprávneho kraja

Základný strategický dokument Slovenskej republiky pre oblasť verejnej osobnej dopravy  
a nemotorovej dopravy „Stratégia verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020“ 
definuje územie Košického samosprávneho kraja (KSK) a Prešovského samosprávneho kraja 

(PSK) ako tzv. funkčný región Východné Slovensko. Hlavným dôvodom je skutočnosť,  
že najvýznamnejšie dopravné vzťahy v oboch krajoch sú práve medzi významnými mestami 
oboch krajov (Košice – Prešov, Spišská Nová Ves – Levoča/Poprad, Michalovce – Humenné). 
KSK a PSK sú preto predurčené na úzku spoluprácu pri budovaní komplexného dopravného 

systému verejnej dopravy.

Pracovné rokovanie objednávateľov a zúčastnených dopravcov v Košickom a Prešovskom kraji o Prepravnom poriadku IDS  
Košického a Prešovského samosprávneho kraja na Úrade PSK  Foto: autori
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a následného rozúčtovania tržieb (tzv. systém Transcard), okrem 
niektorých mestských dopráv v Prešovskom kraji. 

Ďalším krokom KSK a PSK je zjednotenie podmienok na vznik 
nároku na sociálne zľavy v rámci systému verejnej dopravy  
(autobusovej a železničnej). Zjednotenie tarifných podmienok 
bude realizované formou stanovenia vekových hraníc, ktoré by 
mali byť rovnaké v mestských dopravách, v autobusovej doprave 
vo verejnom záujme aj na železniciach. Dôsledkom je zjednotenie 
rámca tarifného systému v Košickom a Prešovskom kraji (želez-
ničná doprava – autobusová doprava – mestská doprava).

Zároveň je snahou objednávateľov zvýšiť podiel cestujúcich, 
ktorí platia cestovné bezhotovostne, t. j. prostredníctvom bez-
kontaktnej čipovej karty. Primárnym cieľom je zrýchliť vybavova-
nie cestujúcich, čo zrýchli a zatraktívni pravidelnú autobusovú 
dopravu a v konečnom dôsledku zníži náklady na jej prevádzku. 
S uvedenou snahou súvisí aj vytvorenie e-shopu na zakúpenie 
dopravnej karty s možnosťou nabíjania kreditu.
 
SPOLUPRÁCA PRI KOORDINÁCII PRíMESTSKEJ 
AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Praktická spolupráca medzi Košickým a Prešovským samospráv-
nym krajom je realizovaná aj koordináciou dopravných spojení. 
Príkladom je vytvorenie dopravného spojenia prihraničných obcí 
v Prešovskom kraji s mestami Sobrance, Michalovce a v Košickom 
kraji s mestom Košice.

Čas jazdy z obce Ubľa do Košíc osobným automobilom cez 
Sobrance a Michalovce je približne 1.45 hodiny. Cez Sninu a Hu-
menné trvá toto cestovanie viac ako 2 hodiny. Pôvodné dopravné 
spojenie z Uble do Košíc verejnou osobnou dopravou bolo možné 
cez Sninu a Humenné, pri ktorom bol cestovný čas zvyčajne viac 
ako štyri hodiny. Po koordinácii prímestskej autobusovej dopravy 
oboch krajov od 1. marca 2019 je zabezpečené dopravné spojenie 
zo Sniny do Michaloviec štyrmi spojmi v oboch smeroch. Tak vznik-

lo dopravné spojenie, ktoré skrátilo jazdný čas z prihraničných obcí 
do krajských miest pod tri hodiny.

Vybrané autobusy dopravcu ARRIVA Michalovce, a. s., na linke 
Ruská Bystrá – Podhoroď – Sobrance zachádzajú z Ruského Hra-
bovca do obce Dúbrava, kde je zabezpečený prestup z autobusov 
a na autobusy dopravcu  SAD Humenné, a. s., na linku Strihovce 
– Ubľa – Snina.

Vybrané autobusy dopravcu SAD Humenné, a. s., na linke Stri-
hovce – Ubľa – Snina zachádzajú z obce Dúbrava do obce Ruský 
Hrabovec, kde je zabezpečený prestup z autobusov a na autobusy 
dopravcu ARRIVA Michalovce, a. s., na linke Ruská Bystrá – Pod-
horoď – Sobrance.

Prípadný prestup medzi autobusovými spojmi Prešovského 
a Košického kraja je zabezpečený v obciach Dúbrava alebo Ruský 
Hrabovec. Následne sú spoje vedené cez Sobrance, Michalovce 
do Košíc, prípadne až do Prahy.

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KOŠICKÉHO KRAJA
Plán udržateľnej mobility (ďalej len „PUM“) Košického kraja sa 
týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje 
všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, statická, verej-
ná, individuálna, cyklistická, nákladná) a vychádza z už spraco-
vaných plánovacích dokumentov (RIÚS, PHSR, Plán dopravnej 
obslužnosti KSK, Stratégia cyklistickej dopravy, Stratégia trva-
lej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy  
v Košickom kraji a pod.).

Dňa 11. júna 2018 došlo k podpisu Zmluvy o dielo s úspešným 
uchádzačom centrálneho verejného obstarávania NDCon, s. r. o.,  
a následne 21. júna 2018 k podpísaniu zmluvy zo strany Košického 
samosprávneho kraja.

Súčasťou spracovaného PUM Košického kraja bude aj doku-
ment „Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti KSK“. Cieľom 
Aktualizácie Plánu dopravnej obslužnosti KSK je aktualizovať 

Palubný počítač, resp. strojček v autobuse SAD Prešov  
slúžiaci na odbavenie cestujúcich (čítačka BČK, 

čítačka bankomatových kariet a čítačky 2D kódu) Foto: autori
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či platby bezkontaktnou čipovou kartou, bankovou kartou a QR 
kódom. Dopravca ARRIVA Michalovce, a. s., realizuje projekt 
„Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného 
systému východnej časti Košického samosprávneho kraja“, 
ktorým sa obnoví 197 palubných počítačov na rovnakej kvali-
tatívnej úrovni. 

Súčasťou oboch projektov sú kamerové systémy do autobu-
sov, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestujúcich  
a informačné panely v autobusoch, ktoré zlepšia prehľad cestujú-
cej verejnosti o poskytovaných dopravných službách.

V Prešovskom samosprávnom kraji u autobusového dopravcu 
SAD Prešov, a. s., už došlo v roku 2018 k obnove vybavovacieho 
systému.

Predmetom realizácie projektu „Online riadenie VOD a mo-
dernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich  
a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) 
vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikač-
ného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu“, bol nákup 
180 kusov informačno-komunikačného a tarifného systému 
(IKTS) pre autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. Systém 
pozostáva z palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov 
s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, čítačky EMV (ban-
komatových) kariet a čítačky 2D kódu, komunikačnej jednotky, 
podstavy a softvéru palubného počítača. Súčasťou projektu je 
aj vozidlový kamerový systém a WiFi. 

 Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a konku-
rencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom za-
bezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských 

systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia in-
formačného a oznamovacieho systému.

Cieľom všetkých uvedených projektov z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu je vytvoriť infraštruktúrny základ 
pre zavedenie jednotného plne kompatibilného tarifného systé-
mu IDS, ktorý umožní široké spektrum uplatnenia rôznych druhov 
úhrady cestovného vo verejnej doprave. Týmto opatrením sa od-
stráni jedna z bariér vo využívaní verejnej dopravy. 

SPOLOčNÁ TARIFA KSK A PSK
V priebehu roka 2018 sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania 
Odboru dopravy Košického samosprávneho kraja a Odboru dopra-
vy Prešovského samosprávneho kraja s cieľom zjednotiť cestovné 
a zľavy v prímestskej autobusovej doprave KSK a PSK. 

Výsledkom rokovaní bolo zavedenie jednotnej Tarify prímest-
skej autobusovej dopravy v KSK a v PSK od 1. februára 2019. 
Konkrétne u dopravcov eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s.,  
SAD Prešov, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS KARPATY, s. r. o., a SAD 
Humenné, a. s.

V nasledujúcej tabuľke 1 sa nachádza porovnanie taríf pred 
1. 2. 2019, ktoré boli v platnosti v samostatných tarifách prímest-
skej autobusovej dopravy a dohodnutý výsledok spoločných ro-
kovaní. Výsledok uvádza samosprávu, ktorá pristúpila k novému 
zavedeniu alebo úprave tarify.

Uplatnenie jednej bezkontaktnej čipovej karty (BČK) pre nákup 
cestovných lístkov v rámci prímestských dopráv KSK a PSK bolo 
riešené úspešne. V súčasnosti sú už všetci verejní dopravcovia 
zapojení do systému vzájomného uznávania dopravných kariet  

Stav tarify Platnosť od 1. 2. 2019

Tarifa PSK Tarifa KSK Výsledok

Osobitné cestovné I. Jednosmerné osobitné cestovné KSK

0,20 € za každých začatých 50 km 0,30 € za každých začatých 25 km 0,20 € za každých začatých 50 km

Jednosmerné osobitné cestovné  
tehotných žien

PSK nemá

Jednosmerné osobitné cestovné  
tehotných žien

KSK nemá

KSK 

Osobitné cestovné, t. j. 0,20 € za každých 
začatých 50 km

Jednosmerné víkendové cestovné

PSK nemá

Jednosmerné víkendové cestovné

KSK nemá

KSK a PSK

Cena 1,00 € za prepravu jednej osoby v rámci 
rodiny na jednotlivú cestu počas víkendu.

Dovozné

V PSK rieši každý dopravca samostatne
(rôzne výšky dovozného)

Dovozné

KSK má

KSK a PSK

0 – 50 km: 0,20€
51 – 200 km: 0,50€

Preprava zásielok

PSK nemá

Preprava zásielok

KSK má

KSK

KSK ruší prepravu zásielok 
v autobusoch

Držitelia zlatej Jánskeho plakety 

PSK nemá

Držitelia zlatej Jánskeho 
plakety 

KSK nemá

KSK 

Osobitné cestovné , t. j. 0,20 € za každých 
začatých 50 km

Prestupné cestovné z čipovej karty

PSK nemá

Prestupné cestovné z čipovej karty 

zvýhodnenie 0,10 € pri prestupe 
do 30 minút

PSK

zvýhodnenie 0,10 € pri prestupe do 30 minút

Zachádzky

PSK nemá riešené

Zachádzky

nie sú spoplatnené, 
ak ich cestujúci musí strpieť

PSK

zaviedlo

Tab. 1 POROVNANIE TARíF A VZÁJOMNÁ DOHODA KSK A PSK

➜

Obr.  5 – Dopravné spojenie Ubľa – Košice
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vláDní koncePce Městské 
a aktivní Mobility  

a PROGRAM CITYCHANGERS 
Ing. Jaroslav Martinek, Jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu, 

Fakulta dopravní ČVUT, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství

V komerční sféře platí, že jakýkoliv výrobek musí mít vlastní marketing. Proč to nevyužít  
i ve sféře nekomerční, např. u tématu, jakým je plánování udržitelné městské mobility?  

Kvalitní výrobek v tomto případě představuje právě strategický plán na podporu udržitelné 
městské mobility, tzv. SUMP (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan). I tady platí, že je 

sestaven s použitím odpovídajících příruček a metodik a dodržováním přesného postupu,  
který respektuje určité zákony a normy. Za tímto účelem vzdělaní odborníci jej dokáží 

„vyrobit“, případně i vysvětlit, co vše umí a jak s ním zacházet. Dále nastupují ti, kdo plán mají 
používat. I tito odborníci jsou řádně proškolení. To vše už umíme. V tomto případě je cílová 

skupina předem daná, a tudíž je daný i styl jazyka a komunikace. 

z 
celé řady evropských projektů, které se dotýkají proble-
matiky městské mobility a SUMP lze uvést projekt Part-
nerství pro městskou mobilitu1, nebo novou metodiku 
k implementaci SUMP, která vznikla v rámci projektu 

SUMPs-UP 2. Celá řada dalších projektů je uvedena na odkaze v po-
známce.3 Informace jsou tlumočeny prostřednictvím konferencí, 
workshopů, seminářů, pro které jsme si osvojili určitý jazykový 
styl.  Symbolem budiž webový portál Akademie městské mobility 
www.dobramesta.cz – to je svět akademiků, výzkumníků, úředníků, 
projektantů a politiků.

Vycházejme tedy z předpokladu, že SUMP, či jiný koncepční 
dopravní dokument už máme, nebo ho brzy budeme mít. Všechny 
mají jedno společné –  končí velkým seznamem zbožných přání – 
výrobek tedy máme.  

CO SI O SUMP MYSLí VEřEJNOST?
U každého výrobku musí ovšem přijít otázka ze strany zákazníka: 
A k čemu je to vlastně dobré? Mám si to vůbec koupit?  Potřebuji 
to? Samozřejmě, každé srovnání pokulhává, protože SUMP má 
být od samého začátku připravován ve spolupráci s veřejností – 
zákazníkem, ale ruku na srdce, v praxi to moc nefunguje. 

Navíc každý má jiné názory, každý jsme jiný, každý má nějakou 
potřebu a představu spojenou s dopravou po městě. Otázka je, 
zda řešit pouze aktuální potřebu a současné návyky dnešní doby 
spojené s pohodlím „4 kol“ a stavět vzdušné zámky ve velmi ná-
kladných až nereálných investicích do infrastruktury bez ohledu 
na veřejný prostor a dopady na životní prostředí, nebo zda se dívat 
více do budoucna v reálném ekonomickém, environmentálním 
a sociálním rozměru. Místo hektarů nových ploch pro automobi-
lovou dopravu ve městě, hlukové, emisní a další zátěže, by měli 
obyvatelé města začít přemýšlet jinak a uvědomit si, že veřejný 

prostor ve městě má omezené hranice, ale mnohostranné nároky 
na jeho využití. Je jasné, že veřejný prostor vytváří město svými 
investicemi, ale každý volený zástupce města má snahu respek-
tovat to, co si lidé (voliči) přejí. 

Budou-li si obyvatelé města většinově přát více parkovacích 
míst, široké průjezdné komunikace, propustné křižovatky, pro-
tože „taková je doba“ a je prostě normální a pohodlné jezdit po 
městě autem, tak se tomu dříve či později veřejný prostor díky 
investicím města přizpůsobí, ale pouze do určité hranice, která 
je dána dostupnou plochou veřejného prostoru. A co dál, až auta 
veřejný prostor naplní, ale lidé budou volat po dalším řešení? Bude 
„normální“ mít v každé rodině více aut, protože každý plnoletý člen 
rodiny bude zvyklý po městě jezdit autem? Stane se standardem, 
že budeme mít jedno menší úspornější auto pro pohyb po městě 
a druhé větší pohodlnější na delší cesty? Jasně, v centru nebo 
na sídlištích zaparkujeme do patrových parkovacích domů, nebo 
pod zem, což sice něco stojí, ale šetří to prostor. Ale kudy do těch 
kapacitních parkovacích prostor přijedeme a kudy odjedeme? 

Pochopí-li občané hodnotu a široký význam veřejného prostoru 
a „sami“ začnou preferovat jiné hodnoty než prostor pro „své“ auta, 
které jsou dnes potřebou, ale i prestiž, uvědomí si, že se dá po městě 
pohybovat i jinak než autem, a že je to v mnoha směrech výhodné, pak 
se změní i preference investic města do využití veřejného prostoru  
a bude (může) naše okolí vypadat jinak a pro život ve městě příznivěji. 
Je to samozřejmě běh na dlouhou trať a nelehký úkol pro město nejen 
budovat a udržovat veřejný prostor, ale hlavně  intenzivně působit 
na chování i myšlení lidí, aby oni sami pochopili jaká je možná bu-
doucnost prostředí, ve kterém žijí a hlavně budou žít jejich děti. 

Ale víme co chceme? A můžeme dnes říci, že to „co chceme“ je 
ta správná cesta pro budoucí život ve městě? A je stávající dopravní  
odbornost opravdu směřována k udržitelné mobilitě, když tak ➜
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pôvodný Plán dopravnej obslužnosti (z roku 2006) podľa zmien  
v dopravnom dopyte aj so zohľadnením podkladov z realizovaných 
prieskumov pre spracovanie PUM-u, definovať rozsah verejné-
ho záujmu, stanoviť prognózy vo vývoji verejnej dopravy a určiť 
hlavné zámery v oblasti verejnej dopravy. Zámerom je využitie do-
kumentu na definovanie podmienok optimálnej obslužnosti kraja 
pri maximálnej efektívnosti využitia verejných prostriedkov. 

Súčasťou dokumentu budú aj „Dopravno-prevádzkové podkla-
dy a hodnotiace kritériá pre zabezpečenie hospodárskej súťaže“, 
ktoré budú v najbližšom období východiskovým podkladom na 
prípravu hospodárskej súťaže na obsluhu územia pravidelnou 
autobusovou dopravou so zreteľom na budovanie integrovaného 
dopravného systému.

Uvedený strategický dokument KSK bude v plnej miere zohľad-
ňovať východiská a výstupy už spracovanej „Stratégie rozvoja do-
pravy a dopravných stavieb mesta Košice“.

KSK A PSK AKO INŠPIRÁRCIA
Spolupráca na úrovni samosprávy môže byť vhodnou inšpiráciou 
na zmenu prístupu ďalších objednávateľov v regionálnej doprave. 
A nielen v prímestskej autobusovej doprave, pretože zvyšovanie 
kvality len v pravidelnej autobusovej doprave nemôže kompen-
zovať nedostatky v regionálnej železničnej doprave, ktorá je na 
chvoste záujmu jej objednávateľa.

Obrovský investičný dlh, najmä železničnej dopravnej infraštruk-
túry na Slovensku, spôsobuje znižovanie kvality verejnej dopravy, 
čo generuje neustály nárast individuálnej automobilovej dopravy. 

Všeobecné vyhlásenia v strategických dokumentoch štátu  
o podpore trvalo udržateľných druhov dopravy potrebujú byť bez-
odkladne reálne zavedené priamo do praxe. Štát by mal objednávať 
rozsah železničnej dopravy, ktorý aspoň vo vybraných regiónoch 
Slovenska poskytne parametre nosného dopravného systému. 

Pokiaľ objednávateľ železničnej dopravy reaguje na snahy 
samosprávy o dialóg na tému: Zlepšenie dopravnej ponuky re-
gionálnej železničnej dopravy len vyjadrením, aby samosprávny 
kraj obmedzil obyvateľom kraja služby pravidelnej autobusovej 
dopravy a objednával si za „ušetrené“ financie regionálnu želez-
ničnú dopravu, tak je namieste otázka, aký praktický dosah na 
dopravný systém Slovenska malo zastavenie prechodu kompe-
tencií v železničnej regionálnej doprave na samosprávne kraje.  n

Snina Ubľa Dúbrava R. Hrabovec Sobrance Michalovce Košice

– 5.25 5.32 – 6.15 6.54 8.13

5.45 6.25 6.34 6.50 7.30 8.30 9.50

10.45 11.26 11.31 11.48 12.40 13.25 14.40

14.45 15.35 15.42 15.45 16.30 17.11 18.25

Košice Michalovce Sobrance R. Hrabovec Dúbrava Ubľa Snina

- 5.10 5.45 6.20 6.25 6.35 7.20

- 7.10 7.45 8.16 8.21 8.24 9.19

11.40 13.00 13.50 14.30 14.33 14.37 15.26

14.10 15.30 16.30 17.14 17.18 17.30 18.05

Tab. 2 DOPRAVNÉ SPOJENIE SNINA – SOBRANCE S POKRAčOVANíM NA MICHALOVCE, KOŠICE 

Tab. 3 DOPRAVNÉ SPOJENIE KOŠICE, MICHALOVCE – SNINA

Prestupné miesta Zdroj: autori

➜

RESUME: Planned establishment of integrated transport system in PSK and KSK The 
basic strategic document of the Slovak Republic for the area of public passenger transport and 
non-motorized transport “Strategy of public passenger and non-motorized transport of the SR by 
2020” defines the territory of the Košice self-governing region (KSK) and the Prešov self-governing 
region (PSK) as the so-called functional region Eastern Slovakia. The main reason is the fact that the 
most important traffic relations in both regions are just between the major cities of both regions 
(Košice - Prešov, Spišská Nová Ves - Levoča / Poprad, Michalovce - Humenné). KSK and PSK are 
therefore destined for close cooperation in building a comprehensive public transport system. “
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PARTICIPAčNí PROGRAM CITYCHANGERS
Hledání odpovědí na tyto tři otázky má participační program City-
Changers, který se obrací na občany, úředníky a zastupitele, aby 
společně zvážili hodnotu a širší význam řešení opatření městské 
mobility. Cílem je zvýšit povědomí o tom, že po městě se lze po-
hybovat i jinak než autem, a v mnoha ohledech výhodněji. Program 
CityChangers hledá odpovědi pomocí pěti oblastí: DESIGN, MOBI-
LITA, INOVACE, KOMUNIKACE, OBČAN. 

Všechny oblasti mají jedno společné.  Vždy za nimi stojí pří-
běhy konkrétních lidí. Název CityChangers koresponduje  
s člověkem, nikoliv s nějakým technickým řešením, či nějakou 
technikou komunikace. Příběhy jsou o tom, co se už podařilo 
vybudovat a co se naopak nedaří. Vždy ale za příběhem stojí 
nějaký konkrétní hybatel. 

Podrobnosti k pěti oblastem:

1)  DESIGN ULICE. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvě-
domili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje 
životní styl a životy lidí.“ Po celé republice se hledají projekty, 
které nabízejí zklidnění, ale z různých důvodů nedochází k jejich 
realizaci. Projekt se ptá proč a hledá nástroje, jak pomoci. 

2)  MOBILITA. Člověk je tvor, který se musí pohybovat. V současném 
světě je ale potřeba k pohybu vytvořit podmínky. Jak už to ale 
bývá, každý si prosazujeme to své. Jak tedy najít kompromis, když 
ve volebních programech skoro všech politických stran znělo 
ujištění: „Zajistíme více parkovacích míst!“ Projekt nabízí řešení.

3)   INOVACE. Skoro ohrané téma, neboť dnes přece každý mluví  
o Smart řešeních. Projekt ale ukazuje druhou stranu mince – je 
potřeba mít i chytré lidi. Například co může být inovativního na 

elektrokolech? Například i to, že politikům, úředníkům a projek-
tantům jednou dojde, že elektrokola mohou změnit městskou 
mobilitu a že je na to třeba reagovat odpovídající infrastrukturou. 

4)  KOMUNIKACE. Babo raď! Jak máme komunikovat o udržitelné 
mobilitě, když dost lidí netuší, co to je?  Základem komunikace  
v projektu je nejen pochopit principy PARTICIPACE, ale přede-
vším je uplatňovat v praxi, což většina měst úplně nezvládá. 
Participace má být zjednodušeně realizována na ose zastupitel 
– úředník – ambasador. Projekt chce implementovat do českého 
prostředí příklad ze slovinské Lublani (příběh 24 ambasadorů).

5)  OBČAN. A vše začíná a končí u občana. K čemu projekty, kdyby 
se občan nerozhodl pro změnu? A jak na to budou reagovat 
školy a firmy? Dokáží i ony vytvořit občanovi vhodné podmínky 
pro změnu dopravního chování?

Nastavení měřitelnosti CityChangers
•  TYP 1 – Monitoring vybraných projektů. Cílem je hlídat alokace 

na jejich realizaci. Cílem je odpovědět na otázku „Do čeho chce-
me investovat?“, a to v návaznosti na nově připravovanou vlád-
ní koncepci městské mobility. Indikátor: počet nominovaných  
a podpořených projektů. Budeme oslovovat jen města a kraje, 
aby nám posílaly své náměty. 
•   TYP 2 – Monitoring vybraných projektů. Cílem je odpovědět 

na otázku „Kolik dopravních opatření se nám podařilo prosadit  
a realizovat? (x ulic přívětivějších k chodcům/cyklistům/veřejné 
dopravě) Indikátor: počet nominovaných a realizovaných pro-
jektů. Tyto projekty mohou nominovat i jednotlivci. V některých 
případech pak můžeme shánět donory.
•   TYP 3 – Dobrovolné závazky osob/firem/škol, aneb změníme do-

pravní chování ve školách, ve firmách, u občana.
•  TYP 4 – Počet podpořených legislativních změn.

Tak tedy rozjíždíme další kampaň CityChangers. Úmyslně začíná-
me takto ironicky. Kolik již bylo takových pokusů a na čem většinou 
ztroskotaly? Na lidech! Musíme přiznat, že bez aktivních lidí by byla 
celá kampaň naprosto k ničemu. Ale snad najdeme zapálené lidi 
mezi zastupiteli, úředníky, zástupci škol, firem, sdružení atd.

Závěr by neměl být pesimistický, ba naopak. Pozitivní zprávou 
je, že skutečně tyto lidi nacházíme. Symbolem takových lidí je dů-
chodkyně Jana Vybíralová4, koordinátorka Do práce na kole 2019 
za Zlín, Otrokovice a okolí, která zaplatila dvěma týmům studentů 
ze Zlína registrační poplatek v celorepublikové soutěži Do školy 
na kole. Všichni bychom se měli zamyslet nad její poslední větou: 
Takže ne slovy, ale činy se dají  měnit k lepšímu naše města 
zavalená auty.

Jsme rádi, že program CityChangers pomalu testujeme ve 
vybraných městech jako je Třinec, Otrokovice, Uherské Hradiště, 
Kroměříž či Hradec Králové. Každé město5 je originál a každé město 
si vyžaduje originální přístup a řešení.  n 

RESUME: Government active mobility concept and CityChangers programme  It has already 
been written a lot about transport and mobility planning, so it can be assumed that we already know 
how to develop a quality Sustainable Urban Mobility Plan. But what if city residents mostly want more 
parking spaces, wide thoroughfares, permeable intersections, because it‘s just normal and comfortable 
to drive around the city? Is it even theoretically possible for citizens to understand the value and wide 
importance of public space and „themselves“ to begin to prefer values other than spaces: for „their“ cars? 
These are the questions of today. However, our task is to find answers and motivate people to change. 
The CityChangers participatory campaign should help with that.

1 https://www.dobramesta.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu 
2 https://en.dobramesta.cz/civitas-sumps-up 
3 https://en.dobramesta.cz/inspiration 
4 https://www.dobramesta.cz/aktuality/914/duchodkyne-zaplatila-dvema-tymum-
-studentu-ze-zlina-registracni-poplatek-v-celorepublikove-soutezi-do-skoly-na-kole. 
5 https://www.citychangers.cz/mesto 

Letní škola: Jak plánovat udržitelnou městskou mobilitu? 
Praha, 2019.  Foto: Jitka Vrtalová

často slyšíme na jednáních, že na silničním průtahu máme dnes 
určitou dopravní zátěž, které se stejně město nezbaví?

JE VůBEC NěJAKÁ ŠANCE NA ZMěNU?
Jestli to myslíme s budoucností našich měst opravdu vážně, tak ne-
můžeme strategické dokumenty stavět na tom, že se město zátěže 
individuální automobilovou dopravou stejně nezbaví. Ano faktem je, 
že auta jsou a vždy budou součástí našeho života, že vždy městem 
bude muset určitý podíl vozidel projíždět, nebo budou využity pro 
auta zdroje a cíle našich cest ve městě. Z pohledu a možností města 
jde ale především o místní přepravu po městě, která může výrazně 
ovlivnit dopravní zátěž nejen místních komunikací, ale i silničního 
skeletu včetně bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Opět ale 
stojíme nohama na zemi a je jasné, že i místní budou vždy využívat 
po městě auto, jde jen o to jaký to bude podíl. 

V České republice již delší dobu existuje skupina politiků a od-
borníků a dá se říci i nadšenců, kteří to myslí s udržitelnou mobili-
tou a příznivým prostředím pro život občanů ve městech opravdu 
vážně. Generují řadu cílených aktivit v mnoha směrech (na politic-
ké, odborné, edukační, mediální i veřejné úrovni), aby se celkově 
situace v ČR změnila a začaly i u nás vznikat vyspělá pokroková 
města, kterým není lhostejná budoucnost jejich obyvatel. 

Skupina politiků a odborníků se sdružuje v asociaci Partner-
ství pro městskou mobilitu (dříve Asociace měst pro cyklisty), 
která má dnes široké pole působnosti, profesionální přístup, ale 
hlavně to s budoucností našich měst myslí opravdu vážně.

Spolek úzce spolupracuje s řadou dalších partnerů, mezi kte-
rými lze uvést zainteresovaná ministerstva, dále Fakultu dopravní 
ČVUT Praha, VŠE Praha a DFJP Univerzity Pardubice, Fakultu soci-
álně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem, VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, Univerzitu Palackého 
v Olomouci, Czech Smart City Cluster, SMO ČR atd. 

V duchu partnerství proběhlo také první jednání na MD dne 
19. 2. 2019 k přípravě nové vládní koncepce městské a aktivní 
mobility. Její závěry se dají shrnout následovně:
•  Vytvoření společné platformy městské mobility.
•  Přestavba webového portálu Akademie městské mobility – 

www.dobramesta.cz, který bude portálem budoucí platformy. 
Web bude aktualizován podle vzoru evropských projektů Part-
nerství pro městskou mobilitu, CIVITAS SUMPs-Up a ELTIS.
•  Koordinace zpracování metodik, které mají vazbu na městskou 

mobilitu, které byly podpořeny v rámci programu ETA, či jiných 
grantů od roku 2018.
•   Koordinovaná spolupráce na vzdělávacích aktivitách.
•  Vytvoření programu CityChangers, který má pomoci zpopu-

larizovat téma městské mobility https://www.citychangers.cz/ 
O spolupráci se diskutovalo rovněž na schůzce organizované 

MŽP dne 25. 1. 2019, kam byli pozváni zástupci pěti ministerstev. 
Byly popsány problémy, kritická místa a příležitosti v dopravě,  
a také návrhy řešení těchto kritických míst.

NÁSTROJE VLÁDNí KONCEPCE MěSTSKÉ  
A AKTIVNí MOBILITY
Aby vládní koncepce městské a aktivní mobility byla funkční, tak 
kromě navržených okruhů opatření je potřeba řešit odpovědi na 
tři klíčové otázky:
•  Jak lépe šířit a sdílet nové informace o městské a aktivní  

mobilitě? 
•  Jaké jsou nové podněty pro zlepšení financování opatření 

městské mobility? Jaké budou alokace na opatření městské 
mobility?
•   Jaké jsou nové podněty pro legislativní změny, které by po-

mohly komplexně řešit městskou mobilitu, a tím propojit státní, 
regionální a místní zájmy?

➜
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Peter, poznáme sa už roky a priznám sa, bez bicykla si ťa už 
neviem ani predstaviť. Pre tých, ktorí ťa nepoznajú, ozrejmi, 
ako je to s tvojím príkladným postojom k udržateľnej mobilite?

Dnes som opäť do práce vyrazil na svojom bicykli a po nejakých 
9 kilometroch som zaparkoval svojho dvojkolesového tátoša  
v cyklostojanoch pred budovou Ministerstva dopravy a výstavby 
SR. Robím tak už niekoľko desaťročí, bez ohľadu na ročné obdobie 
a počasie. Jedine v prípade veľmi extrémnych zimných podmienok 
(sneh, poľadovica a pod.) mi doma dohovoria a volím cestu do práce 
mestskou hromadnou dopravou. 

Tak nejako prirodzene som roky pristupoval k mobilite či už pri od-
voze syna do škôlky (ako inak – na bicykli), na ceste do práce,  za po-
vinnosťami, využitím voľného času, cestou na dovolenky a podobne.

Keďže k  jednotlivým spôsobom udržateľnej mobility patrí nepo-
chybne aj osobné motorové vozidlo, tak áno, na dlhé presuny mimo 
mesta držím v rukách aj volant svojho auta.

Svojím životným postojom, vzťahom k ochrane  prírody, ako aj 
k prirodzenej snahe spoznávať život okolo seba vlastnými rukami, 
nohami a očami, som sa už od ranej mladosti udržiaval v perma-
nentnej mobilite. V pracovnom čase aj vo svojom osobnom voľne 
s rodinou, priateľmi, známymi.

Až teraz po dovŕšení penzijného veku sa dozvedám, že to 
všetko, čo som roky úplne prirodzene robil a čo som podporoval, 
sa vlastne nazýva „udržateľná mobilita“. Teší ma preto, že som sa  
v tomto pevnom postoji k mobilite trvalo udržal.

Naznačil si svoje odborné profesijné zázemie. Súviselo vždy 
s témou udržateľnej mobility?

Od skončenia štúdií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, odbor 
ekonomika dopravy a spojov, som pracoval prevažnú väčšinu svoj-
ho profesijného života  v oblasti verejnej osobnej dopravy. Či už to 
bolo na železniciach, v bratislavskej mestskej hromadnej doprave, na 
ministerstve dopravy, na bratislavskom magistráte, v Bratislavskej 
integrovanej doprave, alebo pri príprave nosného dopravného systé- ➜

TÉMA Mestská Mobilita – DoPrava

PETER KLUčKA:
verejné Priestory Patria  

ľuďoM a nie iba autáM  
Pripravil: RNDr. Vladimír Tóth, PhD., inštitút dopravnej politiky MDV SR

Peter Klučka počas štúdia vysadol na bicykel a odvtedy z neho nezosadol. Celý svoj profesijný 
život zasvätil rozvoju a šíreniu verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, pričom medzi jeho 

najväčšie lásky okrem najbližších patrí dopravný prostriedok na dvoch kolesách. Okrem 
pracovných cieľov si plní aj svoje cestovateľské sny, ktoré s jeho profesiou úzko súvisia. Už 6 rokov 

pôsobí na Ministerstve dopravy a výstavby SR na pozícii národného cyklokoordinátora, pretože 
ako sám vraví: „Moja práca je pre mňa hobby a moje hobby je mojou prácou“.

mu – metra. Vnímal som, že prirodzenou súčasťou mojich pracovných 
pozícií bolo aj využívanie dopravných prostriedkov organizácií, v kto-
rých som pôsobil. Netrúfam si odhadnúť to množstvo najazdených 
kilometrov vlakmi, autobusmi, električkami, trolejbusmi, ale jedno 
viem iste. Na dvoch kolesách už začínam tretí objazd zemegule.

Počas môjho pôsobenia v pozíciách, kde sa nutne vyžadovalo 
nosenie obleku a presun autom s prideleným vodičom, som sa snažil 
v rámci daných možností aspoň o chôdzu, čo mi umožňovalo jednak 
zostať v kontakte s okolitým svetom a jednak udržať si akú takú 
udržateľnú kondíciu. Údiv na tvárach ochranky, ktorá stráži príjazd 
pozvaných hostí v limuzínach, pričom sa vo vyhradenom priestore 
zrazu objaví človek, síce v obleku, ale na bicykli, stojí za to.

Aj moja odpoveď na tradičnú otázku organizátorov podujatia, či 
mi majú zabezpečiť parkovacie miesto „Áno, pre bicykel“, ich vždy 
mierne pobaví. Bohužiaľ, tam to aj končí. Očakával by som preto, že pri-
rodzenou súčasťou organizačných pokynov pri organizovaní podujatí, 
a to nielen s tematikou verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, by 
mali byť aj pokyny pre účastníkov prichádzajúcich do miesta konania 
podujatia verejnou osobnou dopravou, bicyklom, alebo peši. Prvé las-
tovičky v tejto oblasti už vidím u svojich mladých 
kolegov na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Súvisí tvoj pozitívny vzťah k udržateľnej 
mobilite aj s celkovým životným štýlom?

Nepochybne áno. Človek, ktorý má celý život 
blízko k pohybu v akejkoľvek forme, nemá prob-
lém s premiestňovaním sa v čase a priestore 
nielen výhradne svojím autom. Ja osobne už 
takmer 50 rokov športujem a v tomto smere som zostal aktívnym 
až dodnes. Každé ráno si idem zabehať, zaplávať v jazere (tretí rok už 
nepretržite aj v zime) a potom sa na svojom  bicykli vydám do práce. 
S touto fyzickou, ale predovšetkým psychickou „výbavou“ sa mi po-
tom oveľa prirodzenejšie presadzuje vo svojej práci aj veci súvisiace 
s podporou udržateľnej mobility v tom najširšom zmysle slova. 

Navyše už roky sa angažujem so svojimi priateľmi v ochrane ži-
votného prostredia, konkrétne v oblasti záchrany ľudovej architek-
túry, čo so sebou prináša prirodzený rešpekt k okolitej prírode so 
zachovaním jej hodnôt. Presuny vlakom, autobusom, peši, bicyklom  
a v zime na bežkách sú prirodzeným vyjadrením našej úcty k prírode.

Ako sa stavia rezort dopravy a výstavby k podpore udržateľnej 
mobility ?

Teraz už lepšie. Všetci prechádzame určitým vývojom. Za posledných 
6 – 7 rokov evidujem výrazný posun v tejto oblasti smerom k vní-
maniu udržateľnej mobility ako prirodzenej súčasti našej pracovnej 
činnosti a s radosťou konštatujem, že udržateľná mobilita je vnímaná 
nielen ako „niečo čo súvisí s dopravou“, ale že sa na ňu pozerá zo 
širšieho uhla pohľadu zmeny koncepcie tvorby mestského rozvoja. 
Teší ma, že  jednotlivé kroky v tejto oblasti už nie sú snahou zopár 
nadšencov, ale postupne si získavajú aj podporu vedenia rezortu.

Ako som spomínal, nebolo to tak vždy. Stále boli na progra-
me dňa iba cesty, železnice, lietadlá a lode. K čo i len zmienke  
o podpore verejnej osobnej dopravy, nebodaj nemotorovej (pešej, 
cyklistickej) sme sa naprieč jednotlivými poschodiami minister-
stva nikdy nedostali. Až vďaka snahe zopár osvietených jednot-
livcov, ako aj silnejúcemu hlasu občianskych cykloiniciatív sme 
začali  vnímať potrebu konať. Po vzniku vládneho dokumentu – 
„národná  cyklostratégia“ v roku 2013, ako aj od začatia činnosti 
Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja v roku 

2016 badať postupne podporu a snahu o formuláciu zámerov  
a o následnú realizáciu krokov v tejto oblasti. Potešujúcou skutočnos-
ťou je aj fakt, že samotná téma udržateľnej mobility je úzko vnímaná  
v širšom kontexte mestského rozvoja ako jej neoddeliteľná súčasť.

Aké konkrétne kroky ministerstvo na podporu udržateľnej 
mobility vykonáva?

Spomínaný vládny dokument Národná cyklostratégia začína po-
stupne plniť svoje základné poslanie, a to docieliť do roku 2020 de-
saťpercentný podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe preprav-
nej práce a zvýšiť atraktívnosť cykloturistiky ako významnej súčasti 
cestovného ruchu na Slovensku. Pomohli tomu jednak možnosti 
čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj 
vznikajúce možnosti čerpania domácich finančných prostriedkov  
z verejných zdrojov štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti je potreb-
né zdôrazniť významnú úlohu celonárodných kampaní na zvýšenie 
povedomia o potrebe rozvoja cyklistickej dopravy pre kvalitnejší 
život v našich mestách a obciach. Videli sme to aj počas šiesteho 

celonárodného ročníka kampane „Do práce na 
bicykli 2019“. Tento rok sa zapojilo rekordných 
12 687 účastníkov, čo je o 1 626 viac ako minu-
lý rok. Aj vďaka takejto masovej  podpore dnes 
už nemožno považovať cyklistickú dopravu za 
„módny výstrelok“, ale za štandardný druh do-
pravy, tak ako je to obvyklé vo vyspelom okoli-
tom svete. Na kampaň Do práce na bicykli úzko 
nadväzuje kampaň „Do školy na bicykli 2019“, 
ktorej štvrtý celonárodný ročník prebiehal v po-

slednom májovom týždni. V tomto roku  s ústredným posolstvom 
„Škola priateľská k bicyklom“. Ukazuje sa, že popri dopravnej výcho-
ve detí a získaní ich vzťahu k zdravému pohybu a samostatnosti 
je potrebné vytvoriť v okolí škôl aj zodpovedajúce podmienky na 
ich bezpečný príchod do školy. Inými slovami, priestory školy by 
nemali byť parkoviskom a obratiskom pre autá milujúcich rodičov 
dovážajúcich svoje deti doslova až do tried, keby sa dalo, ale mali 
by vytvárať podmienky na plynulý a bezpečný pohyb detí na ceste 
do školy vrátane miest na odloženie bicyklov a kolobežiek. 

Nemenej dôležitou udalosťou je aj vznik platformy udržateľnej 
mobility naprieč všetkými krajmi s cieľom motivovať a zjednotiť 
relevantné subjekty v regiónoch Slovenska pri tvorbe plánov udr-
žateľnej mobility a pri kreovaní jednotných podmienok na podporu 
navzájom kooperujúcich Integrovaných dopravných systémov.  
V tejto súvislosti je veľmi dôležitou informáciou správa o pozi-
tívne sa rozvíjajúcich prácach na Dopravnej autorite Slovenska, 
ktorá bude zohrávať významnú úlohu pri zjednocovaní tarifných 
a prevádzkových podmienok jednotlivých koľajových aj kolesových 
dopravcov na území celej republiky.

Uveď konkrétne príklady, ktoré z tvojho pohľadu  podporujú 
rozvoj udržateľnej dopravy v tvojom okolí.

Jedným z najviditeľnejších, ak nie aj „najjednoduchších“ príkladov 
je spomaľovač a zároveň bezbariérový priechod pre chodcov na 
Gröslingovej ulici v Bratislave, spájajúci Ligu Pasáž s vchodom do 
Gymnázia Alexandra Markuša, známejšieho ako GAMČA (pozri pri-
ložený obrázok). Podobný spomaľovač sa objavuje pred vodičom 
aj o pár metrov ďalej smerom k centru mesta, čím ho nenecháva 
v úvahe, že tento zámer je iba akýmsi výkrikom do tmy. Mnohí sa 
pohoršovali aj nad obojstrannou zastávkou viedenského typu na 
Radlinského ulici v Bratislave. Ako keby si ešte nestihli ísť kúpiť 

Ukazuje sa, že popri dopravnej 
výchove detí a získaní ich 

vzťahu k zdravému pohybu 
a samostatnosti je potrebné 

vytvoriť v okolí škôl aj 
zodpovedajúce podmienky na 
ich bezpečný príchod do školy. 

Foto: archív autora
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lístok na vlak do neďalekej Viedne, kde si takúto trúfalosť dovolili 
radní páni postaviť do cesty motoristom na každej ulici v centre 
mesta. Verím, že podobných spomaľovačov aj iného typu vznikne )
v Bratislave v dohľadnom čase ešte viac.

Chcem upriamiť pozornosť na takú maličkosť, akou je dodržiava-
nie v zahraničí prirodzene rešpektovanej 30 km rýchlosti v centrách 
miest, ako aj vo vnútroblokových obytných  priestoroch. Zriadenie 
30 km rýchlosti, ale najmä jej dodržiavanie, je základným predpokla-
dom na plynulú a bezpečnú premávku s ohľadom na zraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky. Je to svojím spôsobom finančne ne-
náročné, rýchle a účinné opatrenie na umožnenie pohybu vo verejnom 
priestore predovšetkým  pre tých, ktorí sa necítia ešte dostatočne 
istí za riadidlami bicykla. Mám tým na mysli ľudí využívajúcich v čoraz 
väčšej miere výhody verejných požičovní bicyklov, tzv. bikesharingu, 
ktorý sa už okrem Bratislavy udomácnil vo viacerých slovenských 
mestách (Nitra, Žilina, Košice, Trnava, Prievidza).

Autá dostali stopku aj v súvislosti s inými projektmi. Ktoré sú 
podľa teba najvýznamnejšie?

Vynikajúcim príkladom je prvý ekologický most v Bratislave, zrekon-
štruovaný Starý most, ktorým sa môžu dostať z jednej strany Dunaja 
na druhý iba električky, cyklisti a chodci. V ojedinelom prípade prej-
dú vozidlá polície, hasiči, sanitky a dispečeri  Dopravného podniku 
Bratislava. A to sme, prosím, v samom centre Bratislavy.  A ide to!

S tým súvisí aj Štúrova ulica vedúca zo spomínaného Starého 
Mesta do centra na námestie SNP. Pred pár rokmi nemysliteľná 
zmena umožňujúca obojsmerný prejazd električky, cyklistov a chod-
cov s jednosmerným prejazdom automobilov. 

A nakoniec by som spomenul zavedenie BUS-pruhov v súvislos-
ti so snahou kompetentných o zmiernenie následkov dopravných 
obmedzení súvisiacich s výstavbou Nultého obchvatu Bratislavy  
a rýchlostnej komunikácie R7, ako aj s prestavbou Mlynských nív, 
s cieľom zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy s uprednost-
nením verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou 
dopravou. „Dočasné“ opatrenia splnili svoj cieľ a zostáva iba veriť, 
že po kolaudácii spomenutých projektov sa preklasifikujú na trvalé 
opatrenia. V záujme všetkých účastníkov cestnej premávky.

čo vidíš ako základnú výzvu pri formovaní udržateľnej mobility 
na Slovensku v najbližšom období? 

Objektívnu a odbornú komunikáciu a kooperáciu všetkých zod-
povedných hráčov naprieč celým Slovenskom. Cieľom je zvýšiť 
kvalitu života občanov vo verejnom priestore s podporou všet-
kých druhov dopravy. A to bez jednostranného uprednostňovania 

individuálnej automobilovej dopravy, ako tomu bolo v ostatných 
desiatkach rokov budovania „šťastných zajtrajškov.“

Dôležitým krokom je realizácia jednotnej parkovacej politiky  
v centrách slovenských miest a obcí s objektívnou finančnou zod-
povednosťou vodičov za zaujatie verejného priestoru. Bez tohto 
kroku sa nepohneme ďalej. Inými slovami: „Verejné priestory patria  
ľuďom a nie iba autám!“

Pozitívnym príkladom, ako budovať vzťah k udržateľnej mobi-
lite, by sme mali byť asi aj pre mladé generácie.

V tejto súvislosti veľmi dôležitý hlas predstaviteľov miest a obcí, 
ktorí majú rozhodujúci vplyv na to, aké dedičstvo zanechajú svojim 
deťom a vnukom. Preto som veľmi rád, že po vzore českých kolegov 
sa začína aj u nás na Slovensku rozbiehať projekt „CityChangers 
SK“, ktorý už dnes tvorí dvojicu s českým projektom CityChangers 
CZ“. Meňme teda naše slovenské mestá k lepšiemu, bude sa nám 
a budúcim generáciám v nich lepšie dýchať. Konajme zodpovedne 
v doprave, urbanizme, architektúre, ale predovšetkým v našom 
vzťahu k prírode a k zdravšiemu životnému prostrediu.

A začnime sa vo väčšej miere venovať našej najmladšej generá-
cii. Už od predškolákov po stredoškolskú mládež ich vychovávajme k 
väčšej zodpovednosti k svojmu okoliu. Nestačí iba školskými osno-
vami nadiktovaná dopravná výchova v sterilnom prostredí detských 
dopravných ihrísk. Je potrebné ukázať aj na konkrétnych príkladoch 
z okolia ich bydlísk a predovšetkým škôl, ako by mal vyzerať ve-
rejný priestor priateľský k ľudom. A prestaňme robiť z našich detí 
nesamostatné bytosti, neschopné vlastného pohybu, pri raňajšej 
a poobedňajšej ceste do a zo školy, keď v záujme „ich bezpečia“ 
vedieme auto skoro až do triedy.

Pristavme sa pri tvojej vášni cestovať na dvoch kolesách na-
prieč Európou. V nedávnej minulosti si išiel bicyklom od Atlan-
tiku k čiernemu moru. Toto leto si si začal plniť ďalší sen – ísť 
zo severu Európy na juh. 
Jednu medzinárodnú cyklocestu v celkovej dĺžke 4 500 km  
s označením EuroVelo 6, spájajúcu Atlantik s Čiernym morom som 
si už zo západu na východ Európy v sedle svojho bicykla odšliapal. 
Lákalo ma zopakovať si to v smere sever – juh po medzinárodnej 
cykloceste EuroVelo 13, spájajúcej nórsku dedinku Grense Jakob-
selv (neďaleko najsevernejšieho európskeho pevninského výbežku 
Nordkapp) s bulharským prímorským mestečkom Carevo, ktoré je 
situované niekoľko kilometrov od tureckých hraníc. Táto najdlhšia 
európska vyše 10 000 km dlhá cyklocesta s názvom „Cesta železnej 
opony“ kopíruje bývalú hranicu rozdeľujúcu slobodný a neslobodný 
svet. Záležalo iba na tom, na ktorej strane ostatného drôtu človek 
stál. Dve tretiny tejto cesty som už v dĺžke cca 6 000 kilometrov 
absolvoval v mesiacoch júl – august z najsevernejšieho bodu Euró-
py – nórskeho Nordkapp do Bratislavy. Budúci rok chcem túto trasu 
dokončiť až k Čiernemu moru. Rád by som túto cestu pri príležitosti 
30.  výročia pádu berlínskeho múru venoval všetkým tým, ktorí si 
túto úžasnú dejinnú zmenu dodnes s úsmevom užívajú, ale aj tým, 
ktorí si ju dodnes, bohužiaľ, nevšimli.        n 

RESUME: Peter Klučka: Public spaces belong to people and not just cars  Peter Klučka got on 
a bicycle during his studies and has not got off since then. He has devoted his entire professional life 
to the development and dissemination of public passenger and non-motorized transport, with his 
two-wheeled means of transport among his closest lovers. In addition to his work goals, he also fulfils 
his travelling dreams, which are closely related to his profession. He has been working for six years at 
the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic as a national cyclo-coordinator. In 
an interview he described the goals of the National Cycling Strategy, which is gradually starting to fulfil 
its basic mission of achieving a 10% share of cycling by 2020 in the overall division of transport work 
and increasing the attractiveness of cycling as an important part of tourism in Slovakia.
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Príklad jednoduchého dopravného riešenia 
na upokojenie dopravy a vytvorenie bezpečného 
priechodu pre chodcov a cyklistov na 
Gröslingovej ulici v Bratislave  Foto: autor

v 
období viac ako 15 rokov operačný program URBACT zís-
kal množstvo skúseností a vedomostí z miest a samo-
správ, vďaka ktorým dokáže identifikovať a nájsť riešenia 
na otázky o mestskej mobilite vo vašom meste. Stačí 

mať šikovný kolektív ľudí v riadiacej samospráve a komunikatív-
neho človeka ovládajúceho anglický jazyk a s chuťou cestovať.

V marci 2016 monitorovací výbor programu URBACT schválil 
pokračovanie 20 nadnárodných sietí miest zameraných na tvorbu 
akčných plánov. Počas 2,5-ročného obdobia trvania projektu sa 
podarilo viacerým mestám dosiahnuť prínosné výsledky.

Znižovanie dopravnej záťaže, Slatina (RO)

Lokalita: Slatina (Rumunsko)
Populácia: 70 000
Mesto bolo partnerom v URBACT sieti: CityMobileNet
Viac informácií: http://urbact.eu/citymobilenet

Rumunské mesto Slatina dlhodobo vyvíjalo stratégiu na zníženie 
dopravnej záťaže s cieľom podporiť rozvoj verejnej dopravy. Účasť 
v URBACT sieti CityMobileNet umožnila mestu dokončiť plán 
udržateľnej mestskej mobility, pomocou ktorého mesto získalo 
potrebné prostriedky z EÚ na obstaranie hybridných autobusov.

Slatina (RO) bola paralyzovaná vysokou dopravnou záťažou. 
Prieskum z roku 2017 poukázal na fakty, že iba 8,5 % obyvateľov 
využíva verejnú dopravu, 0,7 % cestuje bicyklom a 48 % responden-
tov uviedlo ako hlavný dopravný prostriedok automobil. Medzi najváž-
nejšie dôsledky patrí znečistenie ovzdušia, hluk, vysoká frekvencia 
nehôd a dosahy na regionálne hospodárstvo. Naliehavou prioritou 
mesta bolo vytvorenie plánu mestskej mobility s dôrazom na zdravie 
obyvateľov a zvýšenie efektivity mesta v oblasti obchodu a logistiky.

Participácia v sieti CityMobileNet priniesla rumunskému mes-
tu Slatina metodiku, ktorú využili pri tvorbe udržateľnejšieho do-
pravného modelu. „Nikto na tieto otázky ani nepomyslel“, poveda-
la Cristiana Serban, riaditeľka mestského úradu. Plán udržateľnej 
mobility predstavoval východiskový bod na vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ.

SPOLUPRÁCA S MIESTNOU PODPORNOU  
SKUPINOU URBACT
Mesto po vstupe do URBACT-u založilo podpornú skupinu, ktorá 
mala osobitnú úlohu pri tvorbe plánu udržateľnej mestskej mobility. 
Tvorili ju zástupcovia dopravných, bezpečnostných, vzdelávacích 
inštitúcií, mimovládnych organizácií a médií. V skupine pracovali aj 
zástupcovia z podnikateľského sektora, ktorým by efektívnejšia 
doprava v meste uľahčila prácu. Veľkosť a rôznorodosť skupiny 

URBACT POMÁHA MESTÁM
zlePšovať kvalitu ProstreDia

Ing. Richard Száraz, URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Cieľom miest po celom svete je zníženie počtu áut v doprave a podpora udržateľnej 
mobility. Nielen zlepšenie kvality ovzdušia, ale aj poskytnutie väčšieho priestoru 

umožňuje obyvateľom vzájomne spolupracovať vo verejných priestoroch. Kroky miest 
vedúce k udržateľnejšej mobilite poskytujú obyvateľom lepšie možnosti prepravy, 

rôzne druhy opatrení podporujúce chodcov, cyklistov a zároveň obmedzujú použitie 
automobilov v niektorých častiach mesta. 

Námestie v meste Slatina Foto: MsÚ Slatina
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ukázala mestu širokú paletu nápadov na riešenie otázky mestskej 
mobility. „Spätnú väzbu dostávame od obyvateľov väčšinou až po 
zrealizovaní opatrení“, povedal Claudiu Dascalu. „URBACT bol iný. 
Podľa mňa, práca v podpornej skupine poukázala na fakt, že dobré 
nápady môžu pochádzať od rôznych ľudí a nemusia to byť zrovna 
odborníci. Boli to prínosné stretnutia, ktoré nám pomohli vypraco-
vať komplexný súbor opatrení“, dodal Claudiu Dascalu.

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY
Mesiace spracovávania a vyhodnocovania získaných informácií 
pomohli mestu navrhnúť spoločné opatrenia, ktoré sú súčasťou 
plánu udržateľnej mobility. Dokument poukázal na možnosti zlep-
šenia dopravného systému a budovania nových cyklotrás. Avšak 

prioritou plánu bolo obstarať hybridné autobusy, bezplatné WiFi 
pripojenie na zastávkach a navrhnúť nový systém riadenia dopravy. 
Tieto aktivity boli zrealizované spolufinancovaním z regionálneho 
operačného programu vo výške 19 774 100 eur. Birin Adrian-Ciprian, 
vedúci oddelenia územného plánovania, povedal: „Stretli sme sa s 
odborníkmi na cestnú dopravu a mobilitu, aby sme vytvorili plány 
budovania cyklistickej infraštruktúry a aktualizovali systém verejnej 
dopravy. Realizujeme všetky nevyhnutné kroky na implementáciu 
opatrení stanovených miestnymi zainteresovanými stranami.“ Pod-
ľa prognózy mesta by mala implementácia stratégie viesť k výrazné-
mu zníženiu úrovne CO2 a k zdravšiemu a ekologickejšiemu mestu. 
Minimálnou ambíciou je zdvojnásobiť využívanie verejnej dopravy 
z pôvodných 8 % na 16 % v nasledujúcom desaťročí. Veríme, že 
tento skromný cieľ pripraví mesto na ďalšie zmeny v budúcnosti.

DOPRAVNÉ RIEŠENIA Z PARTNERSKýCH MIEST
Aktivity URBACT partnerskej siete miest CityMobileNet sa neskon-
čili len vypracovaním plánu udržateľnej mobility. Dopravné preťa-
ženie mesta je možné znížiť vybudovaním centrálnej kontrolnej 
jednotky, v ktorej budú integrované rôzne dopravné modely. Táto 
iniciatíva vznikla u partnerov vo francúzskom meste Aix-Marseil-
le-Provence. Ďalšou možnosťou bol projekt na podporu mobility 
do školských zariadení, ktorý vychádza z príkladu dobrej praxe ne-
meckého mesta Bielefeld. Uskutočnením rôznych vzdelávacích  
a kultúrnych zásahov chce mesto šíriť myšlienku udržateľnej mobility 
medzi občanmi. „Práca v URBACT-e nám umožnila získať užitočné ve-
domosti. Sme zvyknutí uvažovať o mobilite len v medziach národnej 
a miestnej byrokracie, ale v tejto partnerskej sieti miest sme boli in-
špirovaní mäkkými opatreniami na podporu našej práce. Sieť CityMo-
bileNet nám pomohla urýchliť rôzne aktivity,“ dodal Cristian Serban.

Zdroj: https://urbact.eu/sites/default/files/urbact-stories_of_change-web.pdf

Tvorba plánu mestskej mobility  
v spolupráci s občanmi Gdynia (PL)

Poloha: Gdynia (Poľsko)
Populácia: 247 000
Mesto bolo partnerom v URBACT sieti: Freight TAILS
Viac info: http://urbact.eu/freight-tails

Poľské mesto Gdynia v spolupráci s URBACT miestnou podpor-
nou skupinou navrhlo opatrenia na zredukovanie dopravných 
zápch, ktoré zároveň boli súčasťou plánu mestskej mobility. 
URBACT prepojil mesto s expertmi a s ďalšími partnermi naprieč 
Európou, ktorí majú skúsenosti s riadením nákladnej dopravy.

V minulosti poľské mesto Gdynia nachádzajúce sa na baltskom 
území bolo tichou rybárskou dedinou. Dnes sa na jeho území na-
chádza tretí najväčší prístav v Poľsku. Regionálny rozvoj priniesol 
mestu okrem pozitívnych efektov aj tie nežiaduce v podobe do-
pravných zápch a nehôd, nelegálneho parkovania a znečistenia 
ovzdušia. Mesto v spolupráci s URBACT miestnou podpornou sku-
pinou a európskym združením miest pre zdravšiu a efektívnejšiu 
dopravu vypracovalo plán udržateľnej mestskej mobility. Skupinu 
tvorili miestni obchodníci, obyvatelia, zástupcovia zložiek verejnej 
správy a iných zainteresovaných strán.

Vzhľadom na nepresné definície veľkosti dopravných prostried-
kov a značenia v nákladnej doprave, sa Gdynia rozhodla vytvoriť 
praktické a ľahko realizovateľné nariadenia.

Mestské zastupiteľstvo spolu s primátorom mesta schválilo  
v januári 2018 pilotný projekt URBACT miestnej podpornej skupiny 
o novom dopravnom systéme. Projekt zahŕňal aktivity ako napr. fa-
rebné značenie ciest a osádzanie regulačných dopravných značiek.

Tieto aktivity boli výnimočné pre poľské mesto vybudované  
v 20. rokoch 20. storočia: „Právna regulácia v Poľsku sa zameriava 
hlavne na autá“, povedala Alicja Pawlowska, ktorá sa venuje pro-
jektom udržateľnej mobility. „Infraštruktúra sa buduje najmä takým 
spôsobom, ktorý podporuje využívanie automobilovej dopravy.“

NADNÁRODNÁ A MIESTNA SPOLUPRÁCA
Philip Stein, vedúci expert URBACT partnerskej siete miest Freight 
TAILS, hovorí: „Poľské mesto Gdynia získalo mnoho poznatkov  
z URBACT partnerského hodnotenia miest“. Gdynia vyzvala svojich 
medzinárodných partnerov, aby ju navštívili a pokúsili sa nájsť rieše-
nia na problémy, ktorým spoločne čelia.  Najzávažnejší problém pred-
stavujú zaparkované autá blokujúce výdajné a zásobovacie miesta 
obchodov nachádzajúcich sa v centre mesta. Jeden z partnerov 
vyzval Gdyniu, aby mesto zrealizovalo jednoduchý pilotný projekt  
s návrhom výdajných a zásobovacích miest pre dodávky na tri hlavné 

ulice. „Tento návrh vzbudil záujem u politikov a zároveň im pomohol 
pochopiť riešenie tohto mestského problému“, dodal Stein.

Projektové opatrenia ukázali, že boli výhodné pre mesto, ako aj 
pre obchodníkov, hovorí Daniel Kaszubowski, profesor Gdanskej 
univerzity a expert na nákladnú dopravu. „Osoby s kompetenciou 
rozhodovať si uvedomili, že efektívne využívanie mestskej náklad-
nej dopravy je dôležité pre podniky, ako aj pre ľudí žijúcich v meste“, 
dodal profesor Kaszubowski.

Riešenia pre svoje problémy čerpalo mesto najmä z príkladov 
dobrej praxe zo švajčiarskeho mesta Umea,  z Bruselu a Londýna.

„Vďaka URBACT-u sme mali čas a zdroje na to, aby sme získali 
poznatky od všetkých zainteresovaných strán“, dodala Pawlowska.

PRVý PRIESKUM O NÁKLADNEJ DOPRAVE
Výsledky prvého prieskumu poukázali na fakty, že 29 % dodávok 
zaberalo parkovacie miesto pre 2 osobné automobily v centre 
mesta a 25 % všetkých dodávok parkovalo na chodníku. Tieto 
informácie zozbierala Gdynia v roku 2017. Pozorovatelia na sle-
dovanom úseku napočítali 423 zastavení dodávok a pracovníci  
z oddelenia cestnej premávky a zelených plôch spolu so študen-
tami viedli rozhovor s 334 obchodníkmi. „Zozbierané údaje boli 
dôležité pre vytvorenie budúcich opatrení“, hovorí pani Pawlowska.

ÚSPEŠNÉ KROKY MESTA K UDRŽATEĽNEJŠEJ MOBILITE
Podľa profesora Kaszubowského, URBACT partnerská sieť miest 
Freight TAILS pomohla zlepšiť nákladnú dopravu v meste: „Venovali 

sme sa zlepšeniu spoľahlivosti doručovania tovaru. Dodávateľom 
sme poskytli adekvátne miesta na zastavenie a vyloženie. Projekt 
nám poskytol príležitosť zvýšiť bezpečnosť chodcov odstránením 
dodávkových automobilov z chodníkov.“

Inšpiráciou z partnerských miest a zrealizovaním pilotného 
projektu mesto Gdynia schválilo ďalší projekt s komplexnejším 
návrhom opatrení, ktoré navrhli zainteresované strany v URBACT 
miestnej podpornej skupine. Novým opatrením bolo obmedzenie 
hmotnosti nákladných vozidiel vstupujúcich  do centra mesta. 

„Z dlhodobého hľadiska, obchodníci majú vplyv na doručovacie 
miesta tovaru v mestských častiach, preto je dôležité s nimi ko-
munikovať“, dodala pani Pawlowska.

Alicja Pawlowska vyzdvihla šesť benefitov z účasti v URBACT 
partnerskej sieti miest Freight TAILS:
1. Zapojenie zástupcu primátora a zástupcu vedúceho mestskej 
rady do projektu a ich podpora v rozhodovacom procese.
2. Prieskum dodávok tovaru s cieľom získať merateľné údaje.
3. Získanie dôvery obchodníkov; realizovanie pravidelných kon-
štruktívnych stretnutí.
4. Mať externého experta na analýzu údajov, poradenstvo a pod-
poru. Expert bol veľmi angažovaný, flexibilný a chápal potreby  
a problémy mesta. Vždy prihliadal na naše návrhy a vedel, ako viesť 
stretnutia. Moderoval stretnutia a ako známy vedecko-výskumný 
pracovník technickej univerzity, nám pomohol prilákať ľudí s pod-
porou pre naše navrhované opatrenia.
5. Žiadosť primátora mesta analyzovať (a implementovať) návrhy 
URBACT miestnej podpornej skupiny, ktoré zahŕňali obmedzenie 
hmotnosti dodávok vstupujúcich do centra mesta.
6. Rozdávanie letákov o fungovaní doručovacích miest v obcho-
doch. Majitelia a manažéri vnímali toto opatrenie pozitívne.   n 

Zdroj: https://urbact.eu/sites/default/files/urbact-stories_of_change-web.pdf

RESUME: URBACT helps cities to improve the quality of the environment The URBACT 
Operational Programme is a European territorial cooperation programme that has been suppor-
ting sustainable and integrated urban development across Europe for 15 years. OP URBACT an-
nounces calls for the creation of international networks of cities where they exchange experience 
and learn from each other. Here are examples of two cities involved in such networks, which 
were concerned with improving urban mobility. The Romanian city of Slatina has long been 
developing a strategy to reduce the traffic burden in order to support the development of public 
transport. The participation in URBACT CityMobileNet has enabled the city to complete a sustai-
nable urban mobility plan. Gdynia, a Polish city involved in the Freight TAILS URBACT network, 
proposed measures to reduce congestion, which were also part of the urban mobility plan.

Cyklistické aktivity 
v meste Slatina  
Foto: MsÚ Slatina

Manažment nákladnej dopravy v meste Gdynia (PL)

Mesto Gdynia
Foto: 123rf.com

Nové výdajné 
miesta zvýšia 
bezpečnosť 
na chodníkoch 
Gdynie (PL)
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robiť analýzy trás používateľov, ktoré mesto môže využiť na rozvoj 
infraštruktúry pre všetkých bratislavských cyklistov.

TOP ŠTATISTIKY
Podľa údajov zo systému bratislavského bikesharingu sa najviac vyu-
žívajú trasy vedúce cez Námestie SNP, Štúrovu, Pribinovu a Špitálsku 
ulicu, Most SNP, Obchodnú a Záhradnícku ulicu, Dvořákovo nábrežie, 
Klokočovu ulicu a Jantárovú cestu. Z týchto informácií vyplýva, že 
bratislavskí cyklisti sa najradšej presúvajú po cyklotrasách.

Slovnaft BAjk používatelia využívajú najmä počas pracovných 
dní, ráno od 8.00 do 10.00 hod. na presun do práce do centra mesta 
a poobede medzi 16.00 až 22.00 hod. na presun z práce domov. 
Počas víkendov vidieť v uliciach Bratislavy najviac bicyklov v pohy-
be medzi 15.00 a 20.00 hod. Podľa štatistík má služba najväčšie 
využitie pravidelne v utorok od 16.00 do 20.00 hod.

KTO SLUŽBU POUŽíVA?
O službu Slovnaft BAjku majú najčastejšie záujem ľudia v produktív-
nom veku, ktorí ho v ranných hodinách využívajú na krátke presuny 
do práce a vo večerných hodinách na cestu domov. Podľa databá-
zy je služba atraktívna takmer pre všetky vekové kategórie od 16 
rokov. Na rôzne typy cyklistov pritom myslí aj samotné portfólio 
produktov služby. Najpredávanejšími sú mesačný a denný program 
pre turistov, ktoré tvoria až dve tretiny predaja. V ponuke sú takisto 
dva typy ročného programu – pre klasických i náročných cyklistov 
a Slovnaft BAjk pamätá so značnou zľavou aj na študentov. Na zá-
klade podnetov verejnosti pribudol v auguste tiež nový – kreditný 
program. Ten je určený pre tých, ktorí by chceli službu príležitostne 
využiť a nestarať sa pritom o exspiráciu svojho PIN kódu na odomký-
nanie bicyklov.

QUO VADIS, BIKESHARING?
Leto prinieslo službe množstvo noviniek. Jednou z nich je aj očaká-
vaná oficiálna mobilná aplikácia, ktorú je možné nájsť v Google Play 
aj App Store. Oproti klasickým funkcionalitám, ktoré zvládal profil 
používateľa na webe služby, ponúka vychytávky navyše. Vďaka nej 
si používatelia vedia jednoducho sledovať svoje konto, prezerať 
mapu aj prejdenú trasu, využívať notifikácie, nahlásiť poruchy alebo 
požičať bicykel pomocou QR kódu, ktorý sa nachádza na riadidlách. 
Aplikácia má momentálne takmer 6 000 stiahnutí. Okrem toho pri-
šiel Slovnaft BAjk s možnosťou transferu kreditu medzi jednotlivými 
zakúpenými programami používateľa. Takisto sa znížil depozit za 
denný program, ktorý v súčasnosti predstavuje namiesto pôvod-
ných 70 eur už len 30. Prevádzkovateľ sa snaží systém neustále 
zlepšovať. Postupne prichádza so zlepšeniami, ktoré podporujú 
komfort používateľov a stabilizujú technické pozadie systému. Služ-
ba by sa v budúcnosti mala rozšíriť aj do ďalších mestských častí. 
Jej rozrastanie ovplyvní nielen záujem samotných používateľov, ale 
aj spolupráca jednotlivých mestských častí, a rovnako aj subjektov 
zo súkromného sektora. n

slovnaft bajk  
nás PrekvaPil

Rozhovor s Norbertom Nagyom a Mariánom Ružičom, 
projektovými manažérmi zo Slovnaftu, ktorí dohliadali 

na tvorbu a implementáciu bratislavského bikesharingu.

Prečo sa Slovnaft rozhodol participovať na bikesharingu  
v hlavnom meste?
Rozvíjanie projektov z oblasti mobility je súčasťou stratégie na-
šej spoločnosti. Okrem toho patrí ku kultúre Slovnaftu starať sa  
o priestor, v ktorom pôsobí. Bikesharing bol spoločenskou objed-
návkou a verejnosť si ho priala už dlhší čas. Preto sme si v Slovnaf-
te povedali, že ideme s mestom do toho. Projekt je možné vnímať 
ako prínosnú spoluprácu magistrátu a veľkého podnikateľského 
subjektu, z ktorej ťažia najmä obyvatelia mesta.

Vy ste so službou spätí od jej úplných začiatkov. Aké boli prvé 
dojmy vášho okolia a ako spočiatku reagovali používatelia?
Oslovovali nás kolegovia i rodina. Takmer všetci si to chceli vy-
skúšať. Zo začiatku bol záujem o službu taký vysoký, že na voľné 
bicykle museli doslova číhať. Celkový obraz bol dobrý, známi sa 
z toho tešili a chceli nám pomáhať nahlasovaním technických 
problémov. Takže Slovnaft BAjk nás už počas prvých dní pozitívne 
prekvapil.

Aké sú vaše najintenzívnejšie postrehy z doterajšej prevádzky?
Je naším záujmom, aby boli bicykle, ale i celý systém v poriadku. 
Už od spustenia sme sa stretávali s nadmerným vandalizmom.  
V súčasnosti sa nám to celkom ustálilo. Dúfame však, že Brati-
slavčania si systém viac osvoja a budú ho pred vandalmi brániť, 
prípadne nám nahlasovať, ak budú vidieť, že niekto bicykle zámer-
ne ničí. V minulej sezóne sme však zažívali aj príjemné momenty. 
Každý to chcel mať vo svojej mestskej časti, všetci sa chceli 
bicyklovať. Aj firmy zareagovali. Z tohto dôvodu do budúcnosti 
plánujeme spoluprácu s inými firmami a súkromnými subjektmi. 
Cyklistický prevrat v Bratislave to môže len urýchliť. 

RESUME: Yellow bike sharing demolishes all prejudice Fast shifts without congestion, no 
parking problems. This is also offered by the Slovnaft BAjk bike sharing service, which has been opera-
ting in the capital since September last year. It currently has almost 50,000 registered users and more 
than 362,000 yellow bicycle rides. During the first months of operation, bike sharing has become a real 
alternative transport for residents and visitors of the capital. High user interest and results from previous 
operation are demolishing all prejudices to move by bicycle in a busy city.

Foto: SLOVNAFT, a.s. / Denník N, Dominika Behúlová

BRATISLAVSKý BIKESHARING V číSLACH

počet smart bicyklov v uliciach: 450 – 500
počet dokovacích staníc: 78
registrovaní používatelia: takmer 50 000
najvyužívanejšie hodiny: pracovné dni 8.00 – 10.00  
a 16.00 – 22.00, víkendy 15.00 – 20.00
celkový počet jázd: viac ako 362 000

TÉMA Mestská Mobilita – DoPrava

r
ýchle presuny bez trčania v zápche, žiadne problémy  
s parkovaním. Aj to ponúka bikesharingová služba Slov-
naft BAjk, ktorá v hlavnom meste funguje od septembra 
minulého roka. V súčasnosti má takmer 50 000 regis-

trovaných používateľov a na konte viac ako 362 000 jázd žltých 
bicyklov. Bikesharing sa už počas prvých mesiacov prevádzky 
stal pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta skutočnou 
alternatívnou prepravou. Veľký záujem používateľov a výsledky  
z doterajšej prevádzky búrajú všetky predsudky voči presunu na 
bicykli v rušnom meste.

V druhej polovici minulého roka sa Bratislava zaradila k európ-
skym mestám, ktoré majú svoj bikesharing. Systém zdieľaných 
mestských bicyklov spustilo hlavné mesto v spolupráci so spo-
ločnosťou Slovnaft. Služba Slovnaft BAjk ponúka na krátkodobý 
prenájom bicykle, ktoré sa dajú požičať na 78 dokovacích stani-
ciach rozmiestnených v štyroch najväčších mestských častiach 

– v  Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke. Stanice 
tvoria komplexnú sieť a sú od seba vzdialené 300 až 500 metrov.

BRATISLAVE NA KĽÚč
Odkúpiť a sprevádzkovať už fungujúci bikesharingový systém by 
bolo najjednoduchším riešením. Partneri projektu Slovnaft BAjk 
sa však rozhodli ísť náročnejšou, no pre používateľov osožnejšou 
cestou. Vybudovali bikesharing ušitý na mieru hlavnému mestu. 
Jedinečným atribútom Slovnaft BAjku je napríklad špeciálne vyvi-
nutý „smart lock“. Je to unikátny uzamykací mechanizmus, vďaka 
ktorému je možné odparkovať bicykel nielen na dokovacej stanici. 

Aj elektronika je upravená tak, aby batéria zvládla GPS zazname-
návanie bicykla nielen počas jeho požičania a vrátenia, ale aj celej 
jazdy. V tomto smere je Slovnaft BAjk absolútnym fenoménom. 
Väčšina systémov totiž dokáže zamerať polohu bicykla, avšak ne-
dokáže čítať celú jeho trasu. Vďaka tejto funkcionalite je možné 

ŽLTý BIKESHARING 
búra všetky PreDsuDky

Alžbeta Timárová, Komunikácia SLOVNAFT, a.s.

Rýchle presuny bez trčania v zápche, žiadne problémy s parkovaním. Aj to ponúka bikesharingová 
služba Slovnaft BAjk, ktorá v hlavnom meste funguje od septembra minulého roka. V súčasnosti 
má takmer 50 000 registrovaných používateľov a na konte viac ako 362 000 jázd žltých bicyklov. 

Bikesharing sa už počas prvých mesiacov prevádzky stal pre obyvateľov a návštevníkov 
hlavného mesta skutočnou alternatívnou prepravou. Veľký záujem používateľov a výsledky  

z doterajšej prevádzky búrajú všetky predsudky voči presunu na bicykli v rušnom meste.

AKO TO FUNGUJE?

1. Používateľ sa registruje na  
www.slovnaftbajk.sk alebo cez 
mobilnú aplikáciu Slovnaft BAjk.
2. Vyberie si program a zaplatí 
platobnou kartou pomocou online 
platby.
3. SMS správou dostane PIN kód, 
ktorý zadáva na klávesnicu na 
vybranom bicykli.
4. Nastaví si výšku sedadla  
a bicykluje.
5. Nakoniec vráti bicykel do 
ktorejkoľvek stanice Slovnaft BAjk 
a uzamkne ho.
6. Informácie o jazde a využití 
programu môže priebežne sledovať 
na svojom profile cez web alebo 
mobilnú aplikáciu.Foto: SLOVNAFT, a.s.
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