


⚔ Dopravný džihád,
📢 Dopravný populizmus,
🎊 Dopravný „bordel“
😊 Dopravné upratovanie.





Džihád = svätá vojna. 
 Existuje?
Chceme v ňom bojovať?
 Každou našou aktivitou džihád živíme, alebo ho zmierňujeme.





Dopravný džihád neexistuje: je to naše útočné nastavenie voči 
všetkým.

Nie sme bojovníci za jeden druh dopravy, ale za seba, podľa 
toho, ktorý prostriedok využívame.

Nechceme viesť dopravný džihád, náš cieľ je dopravný zmier.
Dopravný zmier sa nedá robiť útočne.
Cieľová skupina nemôže byť náš nepriateľ.





 Intenzívne existuje.
Ničí snaženie a zavádza cesty ľahkého odporu.
Na rozdiel od „quick wins“ nás od cieľa vzďaľuje.
 Príklad:
 Viac parkovísk ako riešenie statickej dopravy.
 Viac jazdných pruhov ako riešenie dopravných kolón.
Dietológ obéznemu pacientovi: „ak sa nebudeš vážiť, 

nebudeš obézny“
 Existuje aj na strane podporovateľov udržateľnej mobility.



 Kryté cyklostojany.
 Vzdialenosť 1,5 m pri obchádzaní cyklistu v zákone.
 Iné úpravy zákona o cestnej premávke.
Cyklotrasy, aby sa „cyklisti mali kde bicyklovať“
 Tieto opatrenia nezlepšujú cyklodopravu.
Necyklistická verejnosť z nich nadobúda pocit, že cyklisti sú 

znevýhodnení občania so špeciálnymi potrebami, čo nie je v 
súlade so snahami o zrovnoprávnenie cyklodopravy.

 Riešenie je vymožiteľnosť ustanovení v zákone.





Arogancia alebo nevedomosť? Nevieme.
Cieľom dopravného značenia a zariadení je jednoduchosť, nie 

IQ test na každej križovatke.
 Zabudnuté dopravné značenie,
Neplatné dopravné značenie, 
Neadekvátne dopravné značenie,
Neprehľadné dopravné značenie, atď.
Nulová vymožiteľnosť = anarchia a nulová autorita 

dopravných značiek.



 60 km/h limit na diaľnici, bez adekvátnosti,
 30 km/h limit na ceste I. triedy mimo obce,
 dočasným značením obmedzené odbočenie bez dôvodu 

(zabudnuté po výkopových prácach),
 značka priechod pre chodcov bez chodníka a zebry,
mám teraz značku zóna 30 km/h myslieť vážne ak má cesta 

rozmery diaľnice v polovičnom profile a asfalt je hladký ako 
vodná hladinia v bezvetrí?











Dopravný SPAM:
Súbežná jazda v obci sa 

nepovažuje za predchádzanie a 
namiesto 30 km/h, ktoré nikto 

nedodržiava by bolo lepšie 
zabezpečiť vymožiteľnosť aspoň 

50 km/h.
Táto značka je zbytočná.







 Rozumná dopravná redukcia.
Dopravné upokojovanie.
 Zlepšovanie prehľadnosti dopravnej situácie.
 Skrášlenie verejných priestorov a zvýšenie ich hodnoty.














