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“

Cieľom tejto publikácie je motivovať samosprávy na Slovensku k
aktívnejšiemu prístupu pri plánovaní a budovaní bezpečnej infraštruktúry
pre udržateľné formy dopravy (pešia, cyklistická a verejná doprava). Nájdete
v nej spracované dáta o dennom dochádzaní obyvateľov za prácou, ktoré
boli zozbierané počas kampane Do práce na bicykli v Bratislave v roku
2019. Tieto sú transformované do tzv. heatmáp a ukazujú, ktoré cesty si
obyvatelia vyberajú na svoj presun po meste najčastejšie, v akých časoch
a intenzitách. Na základe týchto údajov je následne možné usúdiť, kde
je potrebná úprava už existujúcej infraštruktúry, nová infraštruktúra alebo
doplnková infraštruktúra.
Publikácia nemá ambíciu nahradiť profesionálne dopravné prieskumy.
Aktuálne zozbierané dáta o pohybe súťažiacich totiž nie sú dostatočnou
reprezentatívnou vzorkou všetkých druhov dopravy. Predpokladá sa
totiž, že registrovaní súťažiaci kampane Do práce na bicykli sú prevažne
obyvatelia, ktorí dochádzajú do práce práve na bicykli. Na druhej strane
však môže samospráve odhaliť dopravné návyky konkrétnej skupiny
obyvateľov, a to za zlomkové náklady v porovnaní s inými formami
prieskumov. Na rozdiel od bežných dopravných prieskumov navyše
zozbierané dáta mapujú celú trasu presunu obyvateľa za prácou, nie iba
konkrétne prieskumné body v meste, a zároveň nielen počas niektorého
z vybraných prieskumných dní, ale počas celého mesiaca máj, kedy
kampaň Do práce na bicykli prebieha.

Andrea Štulajterová
štatutárna zástupkyňa OCIBB

“

Aplikácia

DPNB
Pilotný projekt tejto
dopravnej analýzy
ukazuje samosprávam
potenciál, aký môže mať
použitá forma zberu dát.
Pri dobrej propagácii a motivácii
obyvateľov zapojiť sa do
kampane Do práce na bicykli
totiž môžu mestá a obce získať
významné dáta o pohybe
obyvateľov, ktorí sa denne
prepravujú za prácou a do škôl
rôznymi spôsobmi dopravy.

Nakoľko v evidenčnom systéme existuje aj možnosť výberu pešej
chôdze, verejnej dopravy a auta, pri aktívnom prístupe samosprávy je
možné získať omnoho komplexnejšie dáta, ktoré budú zahŕňať aj iné
druhy dopravy ako bicykel.
Tieto dáta bude následne možné medziročne porovnávať, keďže kampaň sa každý rok
organizuje v rovnakom mesiaci a zber údajov je vykonávaný rovnakým spôsobom.

“Mesto nie je
civilizované vtedy,
keď má diaľnice,
ale keď má dieťa na
trojkolke možnosť
pohybovať sa
všade s ľahkosťou a
bezpečne.”
Enrique Peñalosa

Heatmapa

Cyklisti
Kompetenciou samosprávy nie je len nasledovanie tzv. vyvolaného dopytu, ale mala by
mať aj ambíciu a dostatočnú schopnosť pozitívne ovplyvňovať jednotlivé druhy dopravy
tak, aby sa obyvatelia pohybovali po území mesta pohodlne, bezpečne, a aby ich pohyb
zanechával čo najmenšie negatívne dopady na zdravie a životné prostredie. „Postavte
cyklotrasu a cyklisti prídu!“ Táto známa veta presne vystihuje, ako obyvatelia reagujú
na zlepšenie infraštruktúry – či už pre cyklistov, alebo pre peších. A práve vytvorené
„heatmapy“ môžu byť pre Bratislavu dobrým podkladom pre skvalitňovanie infraštruktúry
na území mesta.
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Počty DPNB cyklistov po dňoch v rámci mesiaca máj.

Intenzita premávky cyklistov

Heatmapa

Chodci
Mesto primárne netvoria budovy a autá, ale ľudia, ktorí v ňom žijú. Zastaraný spôsob
plánovania kládol dôraz na individuálnu automobilovú dopravu – zvyšovaním kapacity
ciest, plynulosti cestnej premávky a množstva parkovacích miest. Moderný prístup
plánovania mesta podporuje vyváženosť všetkých druhov dopravy s dôrazom na jej
udržateľné formy v tejto postupnosti: pešia doprava, cyklistická a verejná doprava, a až na
poslednom mieste individuálna motorová doprava. Ak chceme zvýšiť podiel pešej dopravy
v celkovom dopravnom mixe mesta, je potrebné poznať aktuálne dopravné zvyklosti
obyvateľov využívajúcich na presun po meste chôdzu. Táto „heatmapa“ preto môže
samospráve poslúžiť ako dobrý podklad pre zlepšovanie kvality peších koridorov v meste.

Intenzita premávky chodcov

Heatmapa

MHD
Počet cestujúcich prepravených verejnou dopravou na Slovensku každý rok klesá,
v lepšom prípade stagnuje. A to aj napriek tomu, že práve vo veľkých mestách by mala
mať v deľbe prepravnej práce najvyšší podiel. Zvýšenie motivácie obyvateľov využívať
verejnú dopravu je možné dosiahnuť jej prioritizáciou – vytváraním bus pruhov, zavádzaním
systému aktívnej preferencie na svetelných križovatkách, zvyšovaním intenzity spojov
a pod. Dopravné podniky vyťaženosť jednotlivých liniek spravidla poznajú. Spracované
dáta vo forme MHD „heatmapy“ však môžu byť zaujímavým doplnkom oficiálnych štatistík,
keďže vizuálne prehľadným spôsobom zobrazujú vyťaženosť koridorov na území mesta, čo
je dobrý podklad pre navrhovanie opatrení na skvalitnenie verejnej dopravy.

Intenzita premávky MHD

Odchody

Do práce na bicykli
V uvedených „heatmapách“ je možné vidieť miesta, z ktorých obyvatelia odchádzajú za
prácou, ako aj miesta, z ktorých sa neskôr vracajú domov. Tieto údaje môžu poslúžiť ako
podklad pri navrhovaní a realizácii opatrení pre zlepšenie podmienok konkrétneho územia,
ktoré je cyklistickou dopravou vyťažené viac ako iné časti mesta.
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Odchody

Z práce na bicykli
Dopravné špičky sú pravidelnou súčasťou našich ciest do práce a z práce. Štatistiky
hovoria, že pri vzdialenostiach do 5 kilometrov môže byť práve bicykel tým najrýchlejším
spôsobom prepravy. Obzvlášť to platí vo väčších mestách, kde sa tvoria dopravné kolóny s
čakaním aj niekoľko desiatok minút.
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Presunov v km
Z grafu je zrejmé, že najvyšší počet účastníkov kampane Do práce na bicykli prekonáva
počas jednej cesty do práce alebo z práce vzdialenosť v rozmedzí 5 až 10 kilometrov, a
vysoký počet jázd je zaznamenaný aj pri vzdialenostiach nad 10 kilometrov. Tento údaj
nám naznačuje ochotu obyvateľov jazdiť do práce na bicykli aj na väčšie vzdialenosti
a potrebu budovania kvalitnej infraštruktúry pre cyklistov nielen v centre mesta, ale aj
v jeho okrajových častiach. Zároveň prináša pre samosprávu výzvu, aby motivovala k
zapojeniu sa do kampane aj nemalú skupinu tých cyklistov, ktorí cestou do práce na
bicykli prekonávajú len malé vzdialenosti. Ich dopravné zvyklosti sú totiž pre tvorbu
„heatmáp“ takisto veľmi dôležité.
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TOP 3

1. Prístavná a Bajkalská

Najfrekventovanejšie križovatky

2. Apollo

3. Starý most

Zo získaných dát bolo možné určiť TOP križovatky a ulice mesta, kde bol zaznamenaný najvyšší
počet prejazdov cyklistov. Na tieto miesta je potrebné zamerať pozornosť kompetentných,
zhodnotiť ich kvalitu a bezpečnosť z pohľadu cyklistu a navrhnúť pre ne riešenia priateľské k
cyklistom.

TOP 3

1. Bajkalská

Najvyťaženejšie ulice mesta

2. Prístavný most

3. Klokočova
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Na trasách s vysokou intenzitou cyklistov a chodcov,
ktoré nedisponujú im určenou infraštruktúrou, je
potrebné vytvoriť cyklotrasu alebo chodník.

Frekventované cyklotrasy a chodníky pre peších
je potrebné udržiavať v dobrom
technickom stave.

V križovatkách s vysokou intenzitou cyklistov a
chodcov je potrebné zrealizovať riešenia, ktoré
k nim budú priateľské.

V uliciach so zvýšeným pohybom cyklistov a chodcov je
potrebné upraviť dopravný režim tak, aby sa zvýšila
ich bezpečnosť.
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Čím obsiahlejšie a kvalitnejšie budú dáta
zozbierané počas kampane Do práce na bicykli,
tým výpovednejšie budú analýzy prepravných
zvyklostí obyvateľov a dopravných tokov.
Záleží preto aj na samotnom meste, aby do kampane zapojilo čo najviac svojich
obyvateľov a využilo príležitosť získať kvalitné údaje do celkovej analýzy. V
duchu výzvy „Ukáž mestu svoju cestu!“ tak môže samospráva motivovať svojich
obyvateľov, aby sa priamo podieľali na plánovaní a tvorbe kvalitnej infraštruktúry
na území mesta. Zároveň tým prispeje aj k zvyšovaniu povedomia o udržateľných
formách prepravy a aktívnej zmene dopravných návykov verejnosti.

www.nechajmeautodoma.eu
www.dopracenabicykli.eu

