mo krivi sa
Vse skupaj se je zaeelo v pradavnini, storilec je sicer neznan,
je pa brez sence dvoma kriv - izumil je kolo. In kar je najhu
je, mnogi so ga posnemali in se danes nekateri trdijo, da je
kolo najveeji izum v zgodovini clovestva.
Mnogo kasneje je sledilo dvokolo, krivec je tokrat znan, sle
dijo pa mu novi in novi, nie jih ne more ustaviti pri razvoju
te hudiceve pogruntavscine. In kar je najhuje, vrste vernikov,
ki prisegajo na kolo, so iz dneva v dan daljse. Pa ne sarno to,
skusajo nas preprieati v svoj pray, ces da gre za sport, ki je
koristen za zdravje, za dejavnost, ki ne onesnazuje okolja,
za dozivljanje gorske narave in kaj vern, kaj se vse. Mi pa da
smo proti, ker 0 stvari premalo verno in se niti ne potrudi
mo, da bi jim prisluhnili.
Salo na strano Zdaj gre zares, skrajni caas je ze, da stvari
uredimo v skupno dobro.
Prvi gorski kolesarji so se pri nas pojavili v osemdesetih letih
prejsnjega stoletja. Kot nekaj novega, drugaenega, po svoje
zanimivega, saj imamo, ce ne drugace, vsi lepe spomine na
prve kolesarske podvige iz otrostva. Zal to obdobje "prve
Ijubezni« ni dolgo trajalo, ze leta 1995 nas zloglasna uredba
izenaci z motornimi vozili (beremo: »in kolesa«) in tega peea
ta se do danes nismo otresli tako v oceh zakonodajalcev kot
zal tudi v oceh nekaterih obiskovalcev naravnega okolja.

Stevilne tuje raziskave iz uglednih
institutov (glej na primer: bit.ly/mtbvpliv) so
nedvoumno potrdile, daje vpliv pohodnikov
in kolesarjev Jia podlago pribliino enak, vpliv
motornlh vozil pa neprimerno vecji.

----

Smo krivi sami, so krivi drugi? Prienimo pri sebi: ali smo
znali gorsko kolesarstvo primerno predstaviti javnosti,
smo dobro organizirani, se znamo povezovati s turisticnim
gospodarstvom, s trgovci s sportno opremo, ali znamo lobi
rati pri odlocevalcih? Kaj pa javnost: ali je med obiskovalci
naravnega okolja prisoten obeutek solidarnosti in sprejema
nja novih sportov, s katerimi si morajo odslej deliti naravno
okolje, ali so opozorila glede vpliva kolesarjenja na naravno
okolje in varnost drugih obiskovalcev res vselej objektivna in
iskrena?
Gorski kolesarji se zdruzujemo v razlienih organizacijah, pri
cemer je pri Kolesarski zvezi Siovenije poudarek na tekmo
valnih disciplinah, medtem ko smo turni kolesarji vClanjeni
v Planinsko zvezo Siovenije, v Skalo, povezujejo nas spletni
forumi kot na primer Tabla in drugo. Ko pa gre za skupne
interese, je potreben skupen nastop kolesarjev, zato smo se
povezali v koordinacijsko telo Siovenska kolesarska pobuda,
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so kriv· d ugi?
kamor vabimo tudi druge organizacije, ki so nam skupna ko
lesa, torej turistiene organizacije, trgovce s sportno opremo
in tudi zainteresirane posameznike. Cilj je Jasen - doseCi pri
merne pogoje za razvoj gorskega kolesarstva, torej predvsem
odprtje poti in izgradnjo kolesarskih prog za vadbo tekmo
valnLh disciplin.
Kako do cilja, kako prepricati javnost 0 tern, da so oC'itki 0
nasem kvarnem vplivu na okolje pretirani in obcutek drugih
o ogrozenosti neutemeljen?
Prienimo z vplivom na poti. Vpliv je predvsem odvisen od
sile, s katero delujemo na podlago, in koliCino neke dejavno
sti. Ko gre za silo, je treba 10Citi med sporti na lasten pogon
(»human power only«) in motornimi vozili. Pa ne zgolj lociti,
to sta dye povsem razlicni ravni, da ne reeem svetova. Na eni
strani smo pohodniki, gorski tekaCi, orientacisti in kolesar
ji, na drugi strani pa konjeniki in motorna vozila. Stevilne
tuje raziskave iz uglednih institutov (glej na primer: bit.lyl
mtbvpliv) so nedvoumno potrdile, da je vpliv pohodnikov in
kolesarjev na podlago priblizno enak, vpliv motornih vozil
pa neprimerno vecji. Drugace tudi ne more biti, gorski kole
sar vozi z mocjo okrog 200 vatov, motorna vozila pa rohnijo
z nekaj 10 do nekaj 100 kilovati. Za vse omenjene dejavnosti
pa seveda velja, da se vpliv bistveno poveca ob mokri podlagi
in brezobzirni hoji oziroma voznji, pri cemer je najbolj kvar
no utiranje bliznjic oziroma voznja zunaj poti.
Velja tudi poudariti, da dejavnosti na lasten pogon ne
onesnazujejo okolja niti z izpusnimi hlapi niti s hrupom. Pri
cemer velja pohodnikom zameriti, da vse pogosteje priee
njajo ture na najviSe dosegljivih parkiriscih in ne v dolini,
kar so v tujini omejili z zapornicami na vstopih valpske
doline oziroma z organiziranim javnim prevozom. Ko gre za
ekolosko zavest, pri nas zal vse prepogosto ostajamo zgolj
pri besedah, zapornice so dvignjene, avtomobili pa posejani
po planinskih pasnikih, da 0 motorjih in stirikolesnikih ne
govorimo. Pa tudi gozdariti je mogoee, tudi ob upostevanju
potrebe po ekonomienosti dela, na bolj prijazen naCin, kot
smo mu pogosto priea.
Pogosto se nam tudi oCita, da ogroZamo pohodnike in da
je gorsko kolesarstvo nevaren sport. Zal je res, da posa
mezniki z neodgovorno voznjo vcasih mecejo slabo lue na
veliko vecino razsodnih gorskih kolesarjev. Toda tega je vse
manj, gorsko kolesarstvo prehaja v zrelo obdobje, napori
pri osvescanju niso bili zaman. Tudi oCitki 0 nevarnosti
gorskega kolesarstva so zagotovo pretirani. Gorska resevalna
zveza Siovenije belezi v letu 2010 skupno 347 intervencij,
od tega Ie 10 kolesarskih. Drobnih poskodb, pri katerih smo
sami poiskali zdravnisko pomoC', je seveda precej vee, tiste s
hudimi posledicami pa niso nastale na ozkih poteh, ampak
na cestah, kjer smo prepogosto zrtve motornih vozil.

