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PROJEKT

Michal Hlatký

OBNOVA CYKLOTURISTICKÉHO
ZNAÈENIA V KOPANIÈIARSKOM REGIÓNE

autor

V polovici mája vykonal Slovenský cykloklub
v oblasti Myjavských kopaníc obnovu ma¾ovaného
znaèenia a výmenu starších, znièených alebo
chýbajúcich cykloturistických smeroviek. Aktivita
súvisela s pripravovaným turistickým zrazom
v oblasti Brezovej pod Bradlom.

Prvky cykloturistickej orientácie sa obnovovali
pod¾a aktuálnej potreby. Celkovo sa vyrobilo
a osadilo 66 kusov cyklosmeroviek, k tomu
samozrejme pribudli aj emblémové tabu¾ky.
Smerovky sa obnovovali na modrej trase 2302,
ktorá zaèína v obci Hrachovište a konèí
v Plaveckom Petri, konkrétne na úseku
z Hrachoviša do Brezovej pod Bradlom.
Obnova sa uskutoènila vïaka podpore
z Nadaèného fondu Západoslovenskej energetiky
v Nadácii Pontis. Tento dlhoroèný partner
podporuje obnovu znaèenia na území západného
Slovenska. Ma¾ované znaèenie sa podarilo obnovi
na viacerých cykloturistických trasách, najmä tam
kde chýbalo alebo bolo už zaniknuté.

Takisto sa obnovili smerovky na celej žltej
cyklotrase 8303 z Košarísk do Priepasného.
V ostatných prípadoch sa obnovovali iba
konkrétne stanoviská, kde smerovky chýbali, boli
staré alebo znièené. Týkalo sa to cykloturistických
trás 022 (Kopanièiarska cyklomagistrála), 2202
(Brezová p. Bradlom – Chvojnica), 8310 (Krajné –
Podolie) a 5302 (Brezová p. Bradlom – Senica).
V tomto roku je ešte v tomto regióne plánované
osadenie ïalších smeroviek v poète do 20 kusov
a tiež obnova ma¾ovaného znaèenia v niektorých
úsekoch, kde najviac chýba.
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PETER SAGAN PODPORUJE
SLOVENSKÝ CYKLOKLUB V ZNAÈENÍ
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS

Všetci cyklisti, nielen my, vnímame významné
úspechy Petra Sagana, ktoré dosiahol a dosahuje
v sedle bicykla v poslednom období. Svojou
vytrvalosou a húževnatosou robí obrovskú
reklamu nielen celému Slovensku, ale fantasticky
propaguje aj pohyb na bicykli. Vynikajúce výsledky
na pretekoch Okolo Kalifornie a hlavne Tour de
France spôsobili na Slovensku ohromný boom
bicykla a toto leto cesty, hrádze, znaèené
cyklotrasy zaplavilo more cyklistov. Proste vypukla
Saganománia.
Málokto však vie, že prvým trénerom Petra
Sagana bol náš priate¾ Peo Zanický, ktorý pôsobil
v SCK Cyklotour Sú¾ov- Hradná. Mnohí ste ho
spoznali v minulosti pri pretekoch Strážovskofatranského cyklomaratónu. Na webovom profile
Pea Sagana je jeho fotka ešte z chlapèenských
èias, keï sa zúèastnil na pretekoch
organizovaných v roku 2000 klubom SCK,
regionálnym strediskom Turzovka.Preto sme sa
obrátili na oboch Peov s prosbou o podporu nášho
snaženia v problematike znaèenia
cykloturistických trás na Slovensku. Napriek
nároènému športovému a ostatnému programu
si Peo Sagan našiel chví¾u èasu a podporil naše
snaženie nasledujúcim vyhlásením:

znaèením a údržbou siete cykloturistických trás
na Slovensku. Umožòujú pohybova sa na bicykli
s cie¾om spoznáva naše malebné Slovensko,
nadýchnu sa èerstvého vzduchu a rozhliadnu sa
z jeho prekrásnych horských hrebeòov a zákutí
a v neposlednom rade na mnohých trasách aj
aktívne trénova a športovo sa vyži. Držím palce,
aby takýchto trás bolo na Slovensku èo najviac,
ukázali ¾udom to najkrajšie èo u nás máme, viedli
hlavne bezpeèným prostredím mimo zón dopravy,
brázdili naše prekrásne hory. A želám každému
cyklistovi, aby si na nich aspoò na chví¾u zdravo
zasúažil. Vychutnal si rados z jazdy, rýchlosti
a v závereènom špurte aj pocit víazstva!
Pán bicykel na to èaká a všetko to umožòuje. Závisí
to len na vás!“

„Bicykel je neskutoèným nástrojom slobodného
pohybu, vïaka ktorému je možné rozvíja zdravie
èloveka, jeho fyzickú kondíciu, športovú súaživos,
ale aj aktívne využívanie vo¾ného èasu. Pri jazde na
bicykli èlovek naplno vníma okolitú krajinu a krásu
prírody. Na bicykli sa jazdí bez rozdielu veku
a pohlavia. Bicykel je nerozluèným priate¾om
a spoloèníkom najmä detí a mládeže, ale
i dospelých. Pri pevnej vôli, poctivom jazdení,
systematickom tréningu na našich cestách,
hrádzach riek, horách, znaèených i neznaèených
cyklotrasách, sa môžu prepracova k tomu, že
dokážu víazi aj na najnároènejších súažiach
doma i v zahranièí. Taká bola aj moja cesta...
Podporujem všetky zmysluplné aktivity,
napomáhajúce rozvoju pohybu na bicykli, ako aj
cykloturistiky. Preto podporujem aktivity
Slovenského cykloklubu súvisiace s tvorbou,

Peter Sagan, Žilina, august 2012
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KONFERENCIA

Juraj Hlatký

CYKLOTURISTICKÁ KONFERENCIA
V NITRE
Na Nitrianskom samosprávnom kraji sa
uskutoènila v termíne 22.8.2012 medzinárodná
cykloturistická konferencia pod názvom
„Budovanie cyklotrás v Nitrianskom
samosprávnom kraji“. Záštitu nad konferenciou
prebral doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferencia
bola s medzinárodnou úèasou, zúèastnili sa jej
zástupcovia francúzskeho regiónu Champagne –
Ardenne.
Na úvod prítomných privítal župan Nitrianskeho
samosprávneho kraja – pán Milan Belica. Úvodnú
prednášku predniesol pán Ivan Štubòa
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, odboru cestovného ruchu. Napriek
pútavému názvu „Podpora budovania
cykloturistických trás na Slovensku?“ prednáška
nepriniesla žiadny konkrétny návrh systematickej
podpory budovania a znaèenia cyklotrás z poh¾adu
ministerstva. Hlavnou témou bolo vytvorenie
a podpora oblastných organizácií cestovného
ruchu a ich financovanie. Druhý referát predniesol
predseda SCK – pán Juraj Hlatký. Zhodnotil v òom
postavenie Nitrianskeho samosprávneho kraja
v rámci Slovenska z poh¾adu legálne povolených
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cykloturistických trás (4,0 % podiel znaèených
cykloturistických trás, z toho 2,8 % podiel
cykloturistických trás pre cestné bicykle a 5,0 %
podiel cykloturistických trás pre horské
bicykle).Nako¾ko v kraji je najmenší podiel
cykloturistických trás na Slovensku, má
perspektívu ich najväèšieho rastu. V rámci kraja je
k¾úèovou trasa EuroVelo 6 – Dunajská cyklistická
cesta. No jej vybudovanie predstavuje znaènú
projektovú i investiènú nároènos, najmä v úseku
Komárno - Štúrovo.
V ú p l n e i n o m s v e t l e s a j a v í Vá ž s k a
cyklomagistrála, nako¾ko bude vyasfaltovaný
19 km dlhý cyklochodník po pravom brehu Váhu
z mesta Komárno až do Kolárova po hrádzi,
prostriedky zabezpeèí združenie Pons Danubii
z Komárna a mesta Komárno. Pri tejto príležitosti
predstavil predseda SCK na konferencii aj nové
logo Vážskej cyklomagistrály, na ktorom je
zaèiatok symbolicky vyobrazený pod
Komáròanskou pevnosou. V príspevku zdôraznil
nevyhnutnos koordinova hlavné cyklomagistrály
s okolitými krajmi, kde sú už viaceré ich úseky
vyznaèené.

Bližšie predstavil aj projekt Bikepark Považský
Inovec, ktorý zasahuje aj do Nitrianskeho kraja
v oblasti Topo¾èian, Duchonky a Nitrianskej
Blatnice. Pedagogický kolektív - pani docentka
Alena Dubcová a doktorka Hilda Kramáreková
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, katedry
geografie a regionálneho rozvoja predstavili
koncepciu mapovania a návrhu cyklotrás na území
Nitrianskeho kraja.
V rámci tohto projektu, podporeného Nitrianskym
samosprávnym krajom, zmapovali študenti
v teréne stovky budúcich potencionálnych
cykloturistických trás. Na prednášku nadviazal
príspevok Ing. Kataríny Miškovièovej, poslankyne
NSK, ktorá objasnila zadanie a cie¾ štúdie
„Budovanie cyklotrás v NSK“. Ve¾mi zaujímavou
a podnetnou pre nás bola prednáška pána Pierra

Región má vynikajúce podmienky pre
cykloturistiku, vedú ním trasy EuroVelo a stovky
znaèených cykloturistických trás. Majú vynikajúco
zvládnutý marketing, tvorbu produktov a
spoluprácu viacerých subjektov. Zapojenie
kultúrneho dedièstva a vína do projektu je
samozrejmosou. V ïalších príspevkoch odznelo
nieko¾ko regionálnych aktivít, Ing. Arch. Peter
Mizia z ateliéru Neutra Nitra predstavil zámer
projektu vybudova cyklochodník z Nitry
do Vráb¾ov.
V závere konferencie prebehla diskusia. SCK
na konferencii nadviazal kontakty s viacerými
organizáciami s perspektívou ïalšej spolupráce.
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Laboudie pod názvom Cyklotrasy v regióne
Champagne – Ardenne.

CYKLOTURISTICKÁ KONFERENCIA
V BZENCI (ÈR)

V rámci ukonèenia projektu „Rozvoj spolupráce
Juhomoravského a Trnavského samosprávneho
kraja v oblasti cyklistiky“ sa uskutoènila
v moravskom mesteèku Bzenec v termíne
6.-7.9.2012 závereèná medzinárodná
„Kolokonferecia“. Predmetom cezhraniènej
spolupráce bola hlavne cykloturistika.
Juhomoravský kraj v rámci svojich aktivít naplnil a
spustil cykloturistický web, kde je ve¾ká èas
venovaná cykloturistike . Ïalej kraj vyrobil a osadil
nieko¾ko pútaèov a dal vyhotovi 59 poèítaèových
3-D modelov najvýznamnejších pamiatok kraja.

Tr n a v s k ý s a m o s p r á v n y k r a j s p r a c o v a l
cykloturistickú štúdiu a stratégiu na území svojho
kraja pod názvom „Jednotná koncepcia cyklotrás
na území Trnavského samosprávneho kraja“,
spracoval cykloturistický web kraja a vydal mapu a
cykloturistického sprievodcu. Výsledky projektu
predstavil za juhomoravského partnera pán
Jaroslav Keprt, za slovenského partnera Martin
Halabrín z Trnavského vyššieho územného celku.
Boli predstavené aj oba weby, ktoré sú v štádiu
finalizácie.

Ïalej vydal viaceré cykloturistické mapy a
sprievodcov - Cyklosprievodca južnou Moravou a
Trnavským samosprávnym krajom a týždenný
cyklokalendár Výlety v Juhomoravskom kraji.
Tr n a v s k ý s a m o s p r á v n y k r a j s p r a c o v a l
cykloturistickú štúdiu a stratégiu na území svojho
kraja pod názvom „Jednotná koncepcia cyklotrás
na území Trnavského samosprávneho kraja“,
spracoval cykloturistický web krajaa vydal mapu a
cykloturistického sprievodcu. Výsledky projektu
predstavil za juhomoravského partnera pán
Jaroslav Keprt, za slovenského partnera Martin
Halabrín z Trnavského vyššieho územného celku.
Boli predstavené aj oba weby, ktoré sú v štádiu
finalizácie.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
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CYKLOTURISTICKÁ KONFERENCIA
V BZENCI (ÈR)
Konferencia sa konala poèas dvoch pracovných
dní. Prvý bol venovaný teoretickým prednáškam,
druhý jazdením po pilotných cyklotrasách v okolí
Bzenca.
Z prednášajúcich, okrem vyššie spomenutých
zástupcov, spomenieme starostu Bzenca,
p. Pavla Èejka, ktorý konferenciu aj otvoril a
pochválil sa 3 novo vybudovanými „cyklostezkami“.
V nasledujúcom príspevku zástupcu
Juhomoravského kraja – pána Mgr. Václava
Brožka odzneli pre nás Slovákov neskutoèné veci –
v roku 2012 vyèlenil Juhomoravským kraj
na obnovu cyklotrás 2 mil. Kè a okrem toho zriadil
ešte tzv. fond èistenia cyklotrás vo výške ïalších
2 mil. Kè. Urèite zaujímavou novinkou boli cenové
informácie k novej „cyklostezke“, ktorá sa otvárala
po konferencii v Mikroregióne Hodonínsko. Sama
prednášajúca ju nazvala asi najdrahšou
cyklostezkou v Èechách, keï náklady
na vybudovanie 1423 metrov dosiahli 16,3 mil.
Kè, vrátane mosta v hodnote 6 mil. Kè.
V ïalších príspevkoch z Nadácie Partnerství
predstavil Dan Mourek spracovávanú èeskú
cyklostratégiu, Juraj Flamík vyhodnotil èasovú
bilanciu Moravských vínnych cyklostezek a projekt
Cyklista vítaný.
V dvoch referátoch odznelo
predstavenie prepravy bicyklov na vlakoch
a autobusoch na južnej Morave, zbilancovanie
a zozbieranie skúseností.

V rámci kraja predstavil trasy Eurovelo 6 a 13
a hlavné cykloturistické magistrály. Prezentoval
hlavné námetové lokality v rámci kraja pre cestnú
cykloturistiku a pre horskú cykloturistiku. Bližšie
predstavil aj projekt Bikepark Považský Inovec,
ktorý zasahuje aj do Trnavského kraja v oblasti
Piešan, Moravian nad Váhom, Ducového,
hrebeòovky v oblasti sedlo Havran – Marhát –
smer Bezovec a vodného diela Såòava.
V rámci druhého dòa sa uskutoènila odborná
exkurzia na bicykloch. Dåžka jazdy bola 35 klm,
prešli sa úseky Bzenec – Vracov – Skoronice, ïalej
Skoronice – Kyjov – Mistøín, Mistøín – Milotice Vacenovice, Vracov a návrat do Bzenca.

(www.jizni-morava.cz)
(www.cyklo-jizni-morava.cz)
(http://www.cyklo-jizni-morava.cz/
mapy--a-cyklopruvodce-od-jihomoravskeho-kraje)
(http://www.cykloportal.trnava-vuc.sk)
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Za slovenskú stranu mal referát predseda SCK –
pán Juraj Hlatký. V referáte zhodnotil postavenie
Trnavského samosprávneho kraja v rámci
Slovenska (8,0 % podiel znaèených
cykloturistických trás, z toho 12,2 % podiel
cykloturistických trás pre cestné bicykle a 4,2 %
podiel cykloturistických trás pre horské bicykle).

POZVÁNKA NA KONFERENCIU
CYKLODOPRAVA 2013 V KOŠICIACH.

V mesiaci október, konkrétne v termíne
10.-11.10. 2012 sa uskutoèní v Košiciach už
4. roèník tradiènej celoslovenskej cyklo
konferencie Cyklodoprava 2012.

uplynulý rok z poh¾adu cykloturistiky, referát bude
ma názov Cykloturistické trasy na Slovensku
v roku 2012.
Bližšie informácie a prihlášky sú na:

Organizátorom je obèianske združenie Mulica
zo Žiliny v spolupráci s Košickým samosprávnym
krajom. Predseda Slovenského cykloklubu
Dr. Juraj Hlatký tradiène na konferencii zhodnotí
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CYKLOSTRATÉGIA

Juraj Hlatký
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ZMENY V SIETI CELOSLOVENSKÝCH
CYKLOMAGISTRÁL

Pribúdanie stále nových cykloturistických trás si
žiada vykona èastokrát drobné alebo zásadné
zmeny v ich sieti. Niektoré zmeny v sieti dia¾kových
cyklomagistrál sme prejednávali na pracovnom
stretnutí zástupcov celoslovenských organizácií
venujúcich sa problematike na stretnutí v Martine
(Cykloturistické novinky è. 2/2012).
Prvou zmenou bolo v minulom roku predåženie
Donovalskej cyklomagistrály z Donovalov
do Banskej Bystrice. Trase zostalo evidenèné èíslo
033. Nastalo tak prepojenie miest Ružomberok a
Banská Bystrica. Z Donovalov je trasa vedená cez
hory do Kališa a ïalej do Slovenskej ¼upèe.
Tu prejde mostom cez Hron a popri rieke
pokraèuje do Šálkovej a Banskej Bystrice. Jej dåžka
sa tak predåžila z 29 km na 54 km. Pre trasu bolo
spracované nové logo na emblémovú cyklotabu¾ku
(uvedené ïalej).
Druhou zmenou bolo premenovanie a zmena
vedenia bývalej Štiavnickej cyklomagistrály. Názov
trasy bol zrušený, nový názov je „Cyklomagistrála
Naprieè Považským Inovcom“. Trase zostalo
evidenèné èíslo 020 a bola zaradená do projektu
Bikepark Považský Inovec (píšeme na inom
mieste). Jej dåžka je 68 km. Bolo spracované aj
nové logo na emblémovú cyklotabu¾ku (uvedené
ïalej).
Po dohode s Jožkom Giertlim z SCK Ïumbier
Brezno sa zrušila Vrchárska cyklomagistrála
v úseku Èierny Balog – Sihla. Táto trasa sa vèlenila
do Novohradskej cyklomagistrály. Jej dåžka sa tak
predåžila zo 72 km na 105 km, ostalo evidenèné
èíslo 013. Pre trasu bolo spracované nové logo,
ktoré je predstavené nižšie.

Názov Vrchárska cyklomagistrála bol prenesený
na novú MTB cyklomagistrálu spájajúcu Pohronie
cez Liptov na Oravu. Má evidenèné èíslo 042.
Trasa bude zaèína v Banskej Bystrici a konèi
v Hutách na Oravskej cyklomagistrále. Jej celková
dåžka bude 124 km, v súèasnosti je z nej
vyznaèených 24 km. Bude treba preznaèi ešte
64,4 km existujúcich cykloturistických trás (budú
do nej vèlenené modré cykloturistické trasy
s ev. èíslom 2580 a 2416, prièom posledná
modrá trasa bude preznaèená na èervenú).
Preznaèenie celej trasy by sme chceli zrealizova
do konca roka 2012. Cyklomagistrála má novú
emblémovú cyklotabu¾ku (nové logo, bude
predstavené v Cykloturistických novinkách
è. 4/2012).
V rámci projektu Bike Park Považský Inovec sú
plánované 2 nové MTB cykloturistické magistrály.
Prvou je Cyklomagistrála Okolo Považského
Inovca. Má evidenèné èíslo 044. Jej plánovaná
dåžka bude okolo 120 km. Druhou je plánovaná
Cyklomagistrála Hrebeòom Považského Inovca,
ktorá by mala hlavným hrebeòom spája mestá
Trenèín a Piešany. Jej dåžka bude vyše 70 km
a má evidenèné èíslo 043. Obe emblémové
cyklotabu¾ky sú predstavené nižšie.
Zmena nastáva aj vo vedení Spišskej
cyklomagistrály. Dohodou medzi TJ KST Javorinka
(Ernest Rusnák) a Rozvoj Spiš (Imrich Makara)
došlo k zlúèeniu zámerov a tak trasa pokraèuje cez
Kežmarok, Levoèu, Levoèskú dolinu, Bijacovce,
Žehru do Spišských Vlachov a Spišskej Novej Vsi.
Trasa má evidenèné èíslo 014.

NOVÉ LOGÁ – EMBLÉMOVÉ CYKLOTABU¼KY DIA¼KOVÝCH
CYKLOMAGISTRÁL
Vzh¾adom na rozsiahle zmeny nastáva v sieti
slovenských cykloturistických magistrál
modernizácia emblémových cykloatabuliek.
U týchto tabuliek dochádza k zmene rozmeru
z 200 x 155 mm na 360 x 155 mm. Prvou

takouto zmenou bolo logo Donovalskej
cyklomagistrály. Symbolizuje prepojenie miest
Ružomberok s Banskou Bystricou cez horské
stredisko Donovaly. V teréne bolo aplikované
v roku 2011.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
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V rámci zrušenia pôvodnej kratuèkej Vrchárskej
cyklomagistrály nad Detvou prišlo k jej vèleneniu
do Novohradskej cyklomagistrály, pôvodný názov
sa presunul na novú cyklomagistrálu medzi
Banskou Bystricou a Hutami. Pôvodná dåžka
Novohradskej cyklomagistrály sa predåžila zo 72
km na 105 km. Trasa teraz zaèína v Èiernom
Balogu a cez Kamenistú dolinu,
Sihlu ide
do Hriòovej a Detvy. Odtia¾to pokraèuje
po pôvodnej trase smerom na Divín a Luèenec.
Nové logo nahradilo staré a symbolizuje
najvýznamnejšie pamiatky a objekty na trase – èi už
Èiernohronský vláèik, detvianske kríže, hrad Divín,
kostol v Starej Halièi a mrakodrap v Luèenci.

V teréne bol už preznaèený úsek Topo¾èany –
Koèovce. V rámci tohto projektu sa navrhli aj logá
pre ïalšie dve nové MTB cykloturistické
magistrály – Cyklomagistrála Okolo Považského
Inovca a Cyklomagistrála Hrebeòom
Považského Inovca. Obe budú do seba vèleòova
aj úseky starých cykloturistických trás a pribudnú
aj nové úseky.

Emblémová cyklotabu¾ka prvej z nich symbolizuje
prechod Okolo Považského Inovca - mesta
Piešany popod hrady Beckov, Tematín a
Topo¾èany, hradisko Ducové a kostolík Jurko.

V rámci projektu Bike Park Považský Inovec sa
riešilo premenovanie a preznaèenie Štiavnickej
cyklomagistrály na Cyklomagistrálu Naprieè
Považským Inovcom. Symbolizuje vedenie trasy
Bošáckou dolinou, popri Novom Meste nad
Váhom naprieè Považským Inovcom, popod
Topo¾èiansky hrad do mesta Topo¾èany.

9
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Emblémová cyklotabu¾ka druhej z nich symbolizuje
prechod Hrebeòom Považského Inovca. Mala by
spája mestá Trenèín a Piešany. Vedená by mala
by väèšinou po hrebeni pohoria alebo tesne pod
ním. Symbolizuje prechod mestami Trenèín a
Piešany a smerovanie trasy okolo Chaty pod
Inovcom, Kálnického dvojkríža, rozh¾adní Panská
Javorina a Marhát.

CYKLOSTRATÉGIA

Juraj Hlatký
autor

REGISTRÁCIA CYKLOTURISTICKÝCH
TRÁS KST

Vzh¾adom na bývalú dohodu o spolupráci medzi
KST a SCK boli existujúcim cykloturistickým
trasám k preznaèeniu pod¾a STN 01 8028
„Cykloturistické znaèenie“ pridelené nižšie
uvedené evidenèné èísla. Jednalo sa o trasy
v oblasti Levoèských vrchov a Zlatých Moraviec –

Požitavia. Trasy v Levoèských vrchoch sa
prejednávali s Ernestom Rusnákom z KST
Javorinka Levoèa a v oblasti Zlatých Moraviec
s pánom ¼udovítom Chládkom z KST Zlaté
Moravce.

Cykloturistické trasy Levoèské vrchy (správa TJ KST Javorinka Levoèa, KST Stará ¼ubovòa*, Mesto
Kežmarok**):
P.è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Farba

Vedenie
Km
Spišská cyklomagistrála
úsek
Hrby - Jakubany – Stará ¼ubovòa
34,2
Vrbov pamätník SNP5885
18,5
¼ubica – Václavák
18,7
Levoèa – Tichý Potok
30,3
Stará ¼ubovòa – Podolínec
Zlatná dolina – Vrbov**
10,3
Levoèská dol. – Zá¾ubice (býv. kasárne) 14
Levoèská dol. – Kozí Hrb (osada)
5,7
Tankodrom – Malý Václavák
Blažovská dolina – Malý Václavák
Levoèská dol. – Vyšné Repáše
5,8
Kamenná dol. - Kotenhag – pam. SNP
8,6

Urèenie
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
C
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB
MTB

Nové ev.èíslo
014
2889
5885
5886
5887
5888*
5890**
8906
8907
8908
8909
8910
8911

Urèenie
MTB
C
C
C
C
C
C
C
C
MTB
C
MTB

Nové ev.èíslo
045a*
045b*
045c*
2105
2106
2107
2108
5105
5106
5107
5108
5109

Cykloturistické trasy Zlaté Moravce a Požitavie:
P.è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Farba

Vedenie
ZM – Inovec – Èierne K¾aèany
ZM – Kosto¾any p. Tr. - Zlatno
Topo¾èianky – Skýcov – Vrch hora
Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou
Zlaté Moravce – S¾ažany
Topo¾èianky – Zubria obora
Topo¾èianky – Jed¾ové Kosto¾any
Zlaté Moravce – Slepèany – ZM
Zlaté Moravce – Zubria obora
Mankovec – Kosto¾any pod Tríbèom
Zlaté Moravce – Skýcov
Machulince – chata KST Inovec

Km
48,5
26,5
18
34
29
15
13
26
12
8,5
19
12

*trasy - Pracovne oznaèené ako Požitavská cyklomagistrála, hoci netvoria súvislú trasu.
Pri preznaèení týchto trás bude musie prís aj
k zmenám vo farbe a zlúèeniu niektorých
cyklotrás, aby tak zapadli do koncepcie

cykloturistických trás v Nitrianskom
samosprávnom kraji, ako aj celoslovenskej
koncepcie cyklotrás.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
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POSTREHY

Juraj Hlatký

NAJLEPŠIE VYZNAÈENÉ CYKLOTRASY
NA SLOVENSKU?
Na konferencii v Nitre v rámci diskusie odznel
zaujímavý príspevok na tému „Najlepšie vyznaèené
cyklotrasy na Slovensku“. Predniesol ho pán
Chládek zo Zlatých Moraviec. Inak príspevok
odznel v duchu obdobného èlánku, ktorý bol
publikovaný aj v Krásach Slovenska.
K diskusnému príspevku by som chcel v týchto
novinkách zauja zásadné stanovisko, ktoré som
v krátkosti prezentoval aj v rámci diskusie
na spomínanej konferencii. Vyznaèenie
cykloturistických trás v okolí Zlatých Moraviec a
na Požitaví, v èase ich realizácie v roku 2005, bolo
urèite znaèným prínosom. Vznikla sie cyklotrás
v dåžke 234 km a dnes táto sie v správe KST Zlaté
Moravce tvorí väèšinu z existujúcej siete na území
Nitrianskeho kraja.
Ale... Cyklotrasy boli v tom èase vyznaèené mimo
normy STN 01 8028 „Cykloturistické znaèenie“
a bez kontextu napojenia na širšie okolie a
koncepciu slovenských cyklotrás. Tvoria ho žlté
cyklotabu¾ky a ve¾mi riedko ma¾ované cykloznaèky
pod¾a èeskej turistickej normy, ktorá nemá
platnos na Slovensku. Od vyznaèenia týchto
cyklotrás uplynulo nieko¾ko rokov a nebola na nich
vykonaná žiadna údržba. Väèšina prvkov
cykloturistického znaèenia je totálne zdevastovaná
a znièená. Ma¾ované znaèenie bolo vykonané ve¾mi
sporadicky a dnes na rázcestiach mnohých ciest
nie je zrejmé už ani vedenie týchto trás. Proste
potrebujú generálnu obnovu, údržbu a
modernizáciu. Takisto je potrebné prehodnotenie
ich farebnosti, pretože èervenou sú tu znaèené
regionálne trasy, nie cyklomagistrála a na úkor
toho chýbajú žlto znaèené cyklotrasy. Teda chýba
farba, ktorou sa znaèia práve regionálne
cyklotrasy, takýto charakter väèšina týchto trás
má.
Na základe bývalej dohody o spolupráci medzi KST
a SCK bolo treba tieto trasy do 2 rokov preznaèi
pod¾a STN 01 8028 „Cykloturistické znaèenie“.
No doteraz sa tak neudialo. Trasám boli na ústredí
SCK pridelené evidenèné èísla pri zachovaní ich
farebnosti. A trasy èakajú na generálnu obnovu.
Na vyhlásenia obdobného charakteru chýba
autorovi znaèná miera sebakritiky na jednej
strane, na druhej je urážkou desiatok riadne
vyškolených znaèkárov cykloturistických trás, ktorí
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autor

dlhodobo aktívne znaèkujú sie cykloturistických
trás na Slovensku a v tomto a minulom roku sa
v mnohých regiónoch sie znaèene obnovila a
zhustila. Hoci v problematike pracujem viac ako
18 rokov, netrúfol by som si poveda, kde sú
na Slovensku najlepšie a najkrajšie vyznaèené
cyklotrasy. Aby som neurazil tých, ktorí sa tomu
venujú profesionálne dlhé roky a vyznaèili a obnovili
rádovo stovky až tisíce kilometrov
cykloturistických trás. Autorovi by som odporuèil
navštívi oblas Donovalov, Turca, Terchovej,
okolie Brezna, Liptova, Považského Inovca,
Slovenského krasu, Slanských vrchov, Polonín,
Dunaja, rieky Moravy a v neposlednom rade
kolegov z TJ KST Javorinka v Levoèi alebo Spišskej
Novej Vsi. Tu uvidí nielen kvalitne vyznaèené
cykloturistické trasy, ale aj zmysluplnú a intenzívne
využívanú sie cykloturistických trás na Slovensku.
Ak zájde na kopanice v okolí Brezna, uvidí tu nielen
kvalitne oznaèené cykloturistické trasy, ale aj
upravené a vybudované kilometre samostatných
cyklochodníkov a cyklociest. Úroveò kvality
na týchto cyklotrasých, v konfrontácii s názorom
vyššie spomínaného autora, sa dnes posunul už
úplne niekde inde..

TURISTIKA

Juraj Hlatký
autor

ŽIVÝ POVAŽSKÝ INOVEC

Hoci je náš Spravodaj urèený pre cykloturistiku, v krátkosti spomenieme jeden projekt, ktorý SCK Piešany
zastrešoval v oblasti pešej turistiky. Projekt pod názvom „Živý Považský Inovec“ sme získali v rámci
grantového kola Nadácie Ekopolis v marci 2012 na obnovu turistického znaèenia peších turistických
chodníkov v pohorí Považský Inovec. Odborné znaèkárske práce garantoval pán Miroslav Vavro, okresný
znaèkár KST Nové Mesto nad Váhom, práce pri osádzaní smerovníkov a montáži prvkov znaèenia realizovali
ešte znaèkári SCK Michal Hlatký a ¼uboš Krajèík.
V rámci projektu sa obnovili kompletne pešie turistické trasy:
2418a
2419a
8116
0705

Hrádok - Sedlo pod Skalinami
Beckov – Panská Javorina
Zrúcaniny hradu Tematin - Pod Prielaèinou
Hrebeòovka Považského Inovca*

9,7 km
19,9 km
10,8 km
km

Celková dåžka obnovených peších turistických trás
bola 40,4 km, prièom ešte na úseku hrebeòovky
sa osadili nové smerovníky a smerovky.
Asi najzásadnejším prínosom v generálnej obnove
týchto trás bolo osadenie 10 nových smerovníkov
a 2 hôlnych kolov na miestach, kde nahradili zhnité
drevené kolíky, ale aj na miestach, kde predtým
nikdy neboli (lokality Turistická útulòa Izba - Tri Boky
- 2 ks, Z¾avy – 1 ks, Nad Studnicami – Bohušova
studnièka (Prameò pod Jakubovou) - 2 ks a 2 ks
hôlne koly, Sviniarky - Vyhliadka Dr. Bundalu - 2 ks,
Rafajova kóta – 1 ks, Nad Malinišami - 1 ks, Pod
Inovcom - 1 ks. Takisto sa nahradili staré
a skorodované tabu¾ky miestneho názvu
a
smerovky. Vyrobených a osadených bolo
26 nových smeroviek a 18 TMN. Generálne sa
obnovil a vyznaèil prístup k Bohušovej studnièke
(samostatný príspevok), k Útulni Izba, k prameòu
pri Útulni izba a odpoèívadlu na Inovci.
Pri nedostatku znaèkárov KST v oblasti sa
pri realizácii projektu osvedèila výborná
spolupráca znaèkára KST Miroslava Vavra

so znaèkármi SCK – Michalom Hlatkým a
¼ubošom Krajèíkom, ktorí napomáhali pri
realizácii prác. Preto hlavné poïakovanie patrí
Miroslavovi Vavrovi, ktorý je v tunajších horách pri
znaèkovaní aktívny viac ako 30 rokov. Hlavná
pomoc oboch znaèkárov SCK spoèívala pri
osádzaní všetkých smerovníkov, montáži
niektorých prvkov znaèenia a hlavne v nasadení
terénneho vozidla Land Rover (vozidlo má v rámci
projektu Bike Park povolený vjazd na lesné cesty
v oblasti), vývoze cyklosmerovníkov, betónu a
štrku, ako aj materiálu k obnove Bohušovej
studnièky.
Projekt bol realizovaný vïaka podpore Nadácie
Ekopolis, spoloènosti Toyota a Slovenskému
cykloklubu. Ich logá ako donorov boli umiestnené
do tabuliek miestneho názvu a smeroviek. Celkový
rozpoèet projektu bol 2 449,52 Eur, z èoho
poskytla Nadácia Ekopolis 2 070 Eur a Slovenský
cykloklub
projekt kofinancoval èiastkou
379,52 Eur.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
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POVAŽSKÝ INOVEC
BOHUŠOVA STUDNIÈKA
V rámci projektu Živý Považský Inovec sme obnovili
na hrebeni Považského Inovca výdatný prameò
pod vrcholom Jakubovej v nadmorskej výške 810
m n.m.. Studnièka sa nachádza v centrálnej èasti
hrebeòa Považského Inovca a je známa tým, že
voda z nej teèie výdatne poèas celého roka,
dokonca aj v období dlhodobého sucha. Pred
generálnou obnovou bola studnièka nefunkèná,
voda si našla podzemné kanáliky pod kamenným
múrikom a tak netiekla. Mala aj poškodenú
striešku. Vyznaèená odboèka – drevený kôl bol
odhnitý, smerovky hrdzavé a schátralé, prístupový
chodník zarastený.

Na jar 2012 sme k studnièke, ktorá mala pôvodný
názov Premeò pod Jakubovou, urobili kontrolný
výjazd a zistili jej aktuálny stav, ako aj prístupové
chodníky. Zdemontovala sa krycia strieška
a terénnym autom zviezla do doliny, kde sa
generálne obnovila v Parku miniatúr v obci Podolie.
Následne sa vyviezol k studnièke stavebný
materiál, prekopali sa drenáže boèných únikov
a kompletne sa utesnilo a vymurovalo vnútro
murovaného domèeka. Po týždni sa uzatvoril
drenážny štuplík a vyskúšala tesnos prác. Tá bola
úspešná a voda znova zaèala tiec vrchnou
trubkou. Priviezla a osadila sa opravená a natretá
strieška, vyèistilo sa okolie a opravili kamenné
schody, chýbajúce sa dobetónovali. S majite¾mi
lesov sa vybavilo povolenie osadenia nových
smerovníkov a hôlnych kolov. Potom sa na hrebeni
a pri studnièke osadili nové kovové smerovníky
a smerovky s TMN. Nad rámec projektu sme ešte
museli na lesnej èistine osadi 2 hôlne kolíky.
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Juraj Hlatký
autor

Asi najpodstatnejším krokom bola zmena názvu
studnièky z Prameòa pod Jakubovou na Bohušovu
studnièku. Pred 25 rokmi to bol Bohumír Hlatký,
ktorý prameò objavil a bol iniciátorom výstavby
studnièky v tejto èasti hrebeòa. Hlavnými
pomocníkmi mu vtedy boli Miroslav Vavro a
synovia Juraj a Igor. Materiál na stavbu studnièky
vtedy vynášali pešo na svojich chrbtoch z Kálnickej
doliny.
Na pripomienku tejto udalosti a 25-roènej histórie
sme vyrobili informaènú tabu¾u, ktorú sme osadili
pri studnièke, podobne aj novú „Studnièkovú
knihu“. V deò 25-výroèia sme na malej slávnosti
prameò premenovali na Bohušovu studnièku
a vykonali zápis do knihy. Slávnosti sa zúèastnili
všetci bývalí realizátori, vèítane pána Bohumíra
Hlatkého s manželkou, turisti, priatelia, zástupca
obce Kálnica. A samozrejme za Spoloènos Ostré
vrchy pán Ján Krchnavý z Kálnice, ktorému
za dlhodobú podporu patrí taktiež ve¾ká vïaka.

Generálna obnova Bohušovej studnièky bola
realizovaná v rámci projektu „Živý Považský
Inovec“
vïaka podpore Nadácie Ekopolis,
spoloènosti Toyota a Slovenského cykloklubu.

Michal Hlatký
autor

V rámci projektu Bike Park Považský Inovec sme
sa v prvých dvoch etapách zamerali
na nasledujúce ciele:
1. Získanie povolení vjazdu vozidlom
na rekognoskáciu nových cykloturistických
trás a vytipovanie nových cykloturistických
trás, legislatíva.
2. Obnova existujúcich cykloturistických trás.
3. Zvýšenie bezpeènosti cykloturistických trás.
4. Rekognoskácia novo navrhovaných
cykloturistických trás.
V rámci prvej aktivity sme uskutoènili stretnutia a
konzultácie zatia¾ s nasledujúcimi subjektami
vlastniacimi nehnute¾nosti v oblasti Považského
Inovca: Lesy SR Trenèín, Lesy SR odštepný závod
Nové mesto nad Váhom, Lesy SR Prievidza, Lesy
SR odštepný závod Duchonka, Lesy SR Smolenice,
Lesy SR odštepný závod Moravany nad Váhom,
Lesné spoloèenstvo Ostré vrchy Kálnica, Lesy
Modr, Cirkevné lesy Nitra. Na jednaniach s nimi
sme si prebrali v mapách návrhy možných
cykloturistických trás a získali povolenia vjazdov
pre rekognoskácie týchto trás. Ïalej sa
uskutoènilo stretnutie s primátorom Piešan
p. Remom Cicuttom, Mikroregiónmi Beckov –
Zelená Voda – Bezovec a Sotdum.

Dòa 21.8.2012 sme požiadali Krajský úrad
životného prostredia v Trenèíne o vydanie
rozhodnutia- udelenie výnimky pre vyznaèenie
cykloturistických trás v Považskom Inovci, ktoré
prechádzajú územiami s 2. a vyšším stupòom
ochrany prírody. Konkrétne sa jedná o úseky
hrebeòovej trasy a trasy v západnom úboèí
prírodných rezervácií Považský Inovec (5. stupeò)

RIEŠENIE PROJEKTU
PROJEKT BIKE PARK
POVAŽSKÝ INOVEC
a Prie¾aèina (5. stupeò), úsek trasy na rozh¾adòu
Panská Javorina cez prírodnú rezerváciu Èepúšky
(5. stupeò), prechod úsekov trás spolu s modrou
turistickou znaèkou a cestou v severnom úboèí
cez CHÚEV Tematínske kopce (2. stupeò). Taktiež
sme žiadali aj v miestach, kde sú už vyznaèené
cyklotrasy - Kulháò (4. stupeò) a Èepušky
(4.stupeò).
V rámci druhej aktivity prišlo k preznaèeniu
a generálnej obnove bývalej Štiavnickej
cyklomagistrály v úseku Topo¾èany – Koèovce
v celkovej dåžke 49 km. Boli osadené chýbajúce
smerovníky, obnovené existujúce smerovníky,
nové cyklosmerovky a logo Bikeparku. Takisto bola
obnovená trasa è. 2301, ktorá vedie v podhorí
Považského Inovca z Hlohovca až do Nemšovej.

Pri tretej aktivite sa riešilo preloženie niektorých
èastí trasy bývalej Štiavnickej cyklomagistrály,
teraz cyklotrasy Naprieè Považským Inovcom.
Trasa bola zlegalizovaná a vyznaèená ešte v roku
2000, kedy pri Novom Meste nad Váhom ešte
nebola dia¾nica. Po jej výstavbe a vzh¾adom
na následný boom automobilovej dopravy cesta
Nové Mesto nad Váhom – Koèovce (Rako¾uby)
dostala funkciu dia¾nièného privádzaèa a stala sa
znaène frekventovanou. Ve¾mi zaažená sa stala aj
svetelná križovatka v Novom Meste nad Váhom.
Preto sme zaèali jednania so Slovenským
vodohospodárskym podnikom š.p., odštepný
závod Povodie Váhu stred o preložke tejto
cyklotrasy z hlavných ciest na Vážske hrádze
a úèelové komunikácie medzi Koèovcami
a Trenèianskymi Bohuslavicami.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
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PROJEKT BIKE PARK
POVAŽSKÝ INOVEC
Získali sme pre toto riešenie súhlas pri dodržiavaní
stanovených podmienok. Súhlas sme získali i
od obce Koèovce k prístupu na tieto zariadenia
Povodia Váhu po ich miestnej komunikácii. Osobité
riešenie sme zadali na prechod hlavnej cesty
pri vchode do rekreaèného strediska Zelená Voda.
Preložku chceme zrealizova v priebehu roka
2013.
Ïalším riešením bolo preloženie èasti tejto
cyklotrasy v katastri obce Lúka, kde sa trasa
v dåžke 2 km preložila z cesty è. 507 na miestnu
komunikáciu. Preložka zaèína pri podniku Coca
Cola a konèí už v katastri obce Modrovka. Bol sem
preložený i úsek modrej cyklotrasy 2301. Trasy
takto vedú krásnou èasou obce, popod kaštie¾,
revitalizované námestie s modelom dobovej
rekonštrukcie hradu Tematín. Preložku
odsúhlasilo obecné zastupite¾stvo v obci Lúka
a bola už zrealizovaná. Tretím riešením bolo
preloženie úseku trasy v obci Modrovka z cesty
è. 507 a nepreh¾adnej zákruty v odboèení
na Modrovú. Trasa sa preložila na spevnenú cestu
ponad cintorín a vychádza pri zvonièke
v Modrovke. Obec zmenu trasy odsúhlasila
a zmena už bola zrealizovaná.

V štvrtej aktivite – rekognoskácii nových
cykloturistických trás bolo zatia¾ podrobne GPS
zameraných a zrekognoskovaných 10
cykloturistických trás v celkovej dåžke 230 km.
Jednalo sa o cyklotrasy v oblasti celého pohoria
s tým, že sa v prvej etape merali najmä dôležité
a dia¾kové trasy, ktoré budú súèasou
cyklomagistrál Okolo Považského Inovca
a Hrebeòom Považského Inovca. Spolu s nimi sa
merali tiež rôzne dlhšie trasy prepojujúce obe
strany pohoria ako napríklad trasu z Duchonky
do Beckova.

GPS
MAPOVANIE CYKLOTURISTICKÝCH
TRÁS V REGIÓNE BIELE KARPATY
V rámci projektu Regiónu Biele Karpaty
„Cykloturistické trasy na území ER BBK –
informovanos o využití územného potenciálu pre
rozvoj cestovného ruchu“ podporeného
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky je plánované
vytvorenie informaèného cykloportálu legálne
znaèených cykloturistických trás v Trenèianskom
kraji s dôrazom na cezhranièné cykloturistické
trasy. Pomocou GPS prístrojov je plánované
presne zamera aspoò 1000 km cykloturistických
trás a spracova na web popis aspoò 50 takýchto
trás.
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Michal Hlatký
autor

V súèasnosti je GPS zameraných a spracovaných
35 cykloturistických trás v celkovej dåžke 780 km.
Bol spracovaný cykloportál a získané výsledky sa
postupne spracovávajú a vkladajú na portál. Beží aj
skúšobná prevádzka cykloportálu
( www.cyklopor tal.sk ) a je na òom zatia¾
umiestnených 10 spracovaných cykloturistických
trás. Každá cykloturistická trasa má svoj názov,
evidenèné èíslo, farbu, urèenie (MTB, cestná),
nároènos, prevýšenie v oboch smeroch a popis.
K nej sú priložené ilustraèné fotografie a mapka
cyklotrasy. Mapy na server poskytla spoloènos
Shocart Zádvìøice. Súèasou každej trasy je aj
presné GPS zameranie cyklotrasy, ktoré si užívate¾
môže stiahnu ako vo¾ne prístupný (pre
nekomerèné úèely) GPS track vo formáte *gpx.
Pri každej trase sa automaticky generuje aj profil
cykloturistickej trasy. Server sa stále dopåòa nielen
o cyklotrasy, ale aj všeobecné informácie o nich,
podmienkach prevádzky cykloturistických trás ako
aj informácie o cykloturistike.

ZNAÈENIE

Michal Hlatký
autor

Projekt plynule pokraèuje v rámci plánovaného
èasového harmonogramu a bude ukonèený
v decembri 2012. Všetky aktivity v rámci tohto
projektu bežia v koordinácii so Slovenským
cykloklubom.

OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH
TRÁS V REGIÓNE BIELE KARPATY

V rámci projektu Regiónu Biele Karpaty
„Generálna obnova a modernizácia
cykloturistických trás v pohraniènom území ER
BBK s dôrazom na hrady, zámky, kultúrne a
prírodne dedièstvo“, podporeného Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky je plánovaná generálna
obnova 250 km cykloturistických trás
v prihraniènom regióne Bielych Karpát, s dôrazom
na cezhranièné trasy. V slovenskej èasti sa
cykloturistické trasy znaèili v rokoch 2000 – 2001
a viaceré od tej doby neboli obnovené.

Projekt sa realizuje v spolupráci so Slovenským
cykloklubom. V rámci neho SCK vykonal
rekognoskácie aktuálneho stavu cykloturistických
trás v dåžke skoro 500 km. Na jej základe vybral
pre generálnu obnovu Vážsku cyklomagistrálu
è. 002 v úseku Piešany – Horovce a paralelnú
modrú cyklotrasu è. 2301 v úseku Piešany –
Nemšová. Na ne nadväzujú cezhranièné
cyklotrasy Trasa Naprieè Považským Inovcom,
ktorá Bošáckou dolinou prechádza do Èeskej
republiky a na severe modrá cyklotrasa è. 2311
Tuchyòa – Zápechová. Boli zvolené 3 imidžové
miesta – cyklopoludníky pod Bezovcom, v obci
Koèovce a na hraniènom prechode Nová Bošáca –
Bøezová. Na tieto miesta prídu obrázkové
smerovky navigujúce k pamiatkam a
zaujímavostiam na slovenskej i moravskej strane
hranice. Dôraz bol kladený na hrady a rozh¾adne.
V polovici augusta 2012 boli vyrobené všetky
prvky znaèenia a kompletne obnovené trasy a ich
úseky v dåžke 180 km. Projekt plynule pokraèuje a
bude ukonèený v decembri 2012. V závere
projektu je plánované aj vydanie elektronického
sprievodcu s 15 najkrajšími cyklovýletmi
v dotknutej prihraniènej oblasti.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
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EUROVELO

Mária Zuzaniaková

STRETNUTIE S ADAMOM BODOROM
V KOMÁRNE
V rámci spolupráce na projektoch a trasách
EuroVelo sa v termíne 19.8.2012 v meste
Komárno stretol predseda SCK Juraj Hlatký
s Adamom Bodorom – koordinátorom EuroVelo
v rámci Európskej cyklistickej federácie so sídlom
v Bruseli. Na stretnutie sme si vybrali mesto
Komárno, ležiace na trase EuroVelo 6.

autor

Predmetom krátkeho stretnutia bol dohodnutie
vzájomnej spolupráce a koordinácie aktivít
pri trase EuroVelo 6, ktorá je vedená popri rieke
Dunaj. Potvrdila sa vzájomne deklarovaná
podpora, aby na spoloènej slovensko – maïarskej
hranici v úseku Èuòovo/Rajka –
Štúrovo/Ostrihom viedla trasa EuroVelo 6
po oboch brehoch Dunaja, teda územím oboch
štátov. Predmetom stretnutia bola aj príprava
projektu Transdanube, ktorého je SCK súèasou
ako jeden z partnerov. V rámci projektového tímu
by bol zaradený európsky koordinátor EuroVelo
do slovenského projektového tímu – tímu
Slovenského cykloklubu.
V súèasnosti je projekt v hodnotiacom procese.
O projekte budeme informova v nasledujúcich
Cykloturistických novinkách Slovenského
cykloklubu.

DONOVALY

Michal Hlatký

CYKLOTURISTICKÉ TRASY
V HORSKOM STREDISKU DONOVALY
– 2. ETAPA
V roku 2011 sa v oblasti horského strediska
Donovaly uskutoènil z poh¾adu cykloturistiky
unikátny projekt v rámci celého Slovenska, keï sa
na malej ploche národných parkov Nízke Tatry
a Ve¾ká Fatra a ich podhorí podarilo obnovi,
zrekognoskova, zlegalizova a novovyznaèi 25
cykloturistických trás urèených pre horské bicykle
v celkovej dåžke 230 km. V roku 2012 sa podarilo
na predchádzajúci rok úspešne nadviaza. Už
na jar sa pripravil zámer, ktorý obsahoval návrh
celkovo 14 nových cykloturistických trás v celkovej
dåžke 130 km. Všetky novo navrhované
cykloturistické trasy sa podarilo zmapova ešte
na jeseò 2011. Na jar 2012 sa k nim pripravila
kompletná zjednodušená dokumentácia a
rozbehlo sa príslušné povo¾ovacie konanie.
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Konanie zabezpeèovala obec Donovaly, odborným
gestorom bol Slovenský cykloklub Piešany.

V máji sa oslovili všetky dotknuté úrady, vrátane
národných parkov Ve¾ká Fatra a Nízke Tatry, všetky
obce a samozrejme majitelia a užívatelia
dotknutých pozemkov. V rámci konania námietky
vzniesol NP Ve¾ká Fatra a dve po¾ovnícke
združenia. Námietky na lesnom úrade sa preriešili
v zmysle platného Lesného zákona. Z poh¾adu
ochrany prírody bolo zvolané konanie na krajskom
úrade životného prostredia v Banskej Bystrici,
ktorého sa zúèastnili všetky dotknuté subjekty.

Na tomto konaní sa podarilo prerieši väèšinu
námietok a tak z celkového poètu 14
navrhovaných trás sa podarilo schváli 12.
Na vybraných cyklotrasách bolo po vzájomnej
dohode obmedzené jazdenie poèas jelenej ruje.
Od zaèiatku septembra do konca októbra je
povolené jazdi v èase od 8 - 16 hodiny, v ostatnom
roku od 7 – 19 hodiny. Jedna trasa nebola
schválená z dôvodu zamietavého stanoviska NP
Ve¾ká Fatra a jedna trasa sa po dohode s Lesmi SR
z návrhu stiahla.

Po vydaní rozhodnutia sa zaèalo so samotným
znaèením v teréne. V rozmedzí 3 týždòov sa
podarilo kompletne vyznaèi 9 trás s celkovou
dåžkou 100 km. V teréne sa osadilo 40 nových
cyklosmerovníkov, na ktoré sa umiestnilo 160
ve¾kých cyklosmeroviek, 10 emblémových
cyklosmeroviek a 24 obrázkových smeroviek.
Vzh¾adom na pomerne ve¾kú dåžku trvania
povo¾ovacieho konania sa v roku 2012 už nestihli
vyznaèi 3 trasy, ktoré boli schválené. Tieto trasy
sa doznaèia na jar v roku 2013.

Nové cykloturistické trasy v lokalite Donovaly – 2. etapa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alternatíva objazdu Hrubého Vrchu
Baláže – sedlo Horný Šturec
Sedlo Dolný Šturec – Šachtièka
Horná Richtárová – Pod Jelenskou Skalou
Okruh okolo Magury
Horný Jelenec – Krížna
Lipt. Lúžna – Donovalská cyklomagistrála
Vyšné Revúce – Prašnícke sedlo
Staré Hory – Hajnièka – Dolný Jelenec
Donovaly – Šachtièka
Baláže – Krèahy – Motyèky
Vrchárska cyklomagistrála (Krá¾ova studòa – Liptovská Osada)

Celkovo tak v oblasti horského strediska Donovaly
a okolí bude zaèiatkom sezóny 2013
cykloturistom k dispozícii 38 cykloturistických trás
s celkovou dåžkou 350 km, samozrejme väèšina
z nich je urèená pre horské bicykle. Všetky trasy sú
digitálne zamerané a v priebehu roka 2013 budú

6,2 km
5,5 km
1,8 km
6,5 km
6,6 km
11,8 km
4 km
8,4 km
15,3 km
13,6 km
9,9 km
24 km

dostupné pre verejnos na stiahnutie aj ich GPS
tracky.
V nasledujúcich rokoch sa poèíta ešte
s rozšírením siete o ïalšie cykloturistické trasy a
samozrejme aj s ich pravidelnou údržbou.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
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STRATÉGIA

Mária Zuzaniaková

CYKLOSTRATÉGIA
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR poverilo Výskumný ústav dopravný a.s.
(VÚD) Žilina spracovaním cyklostratégie
Slovenskej republiky pre roky
2013-2020.
V rámci riešenia tejto úlohy sa VÚD Žilina obrátil na
Slovenský cykloklub so spracovaním problematiky
cykloturistiky do èiastkového dokumentu „Analýza
súèasného stavu podmienok a rozvoja
cykloturistiky na Slovensku“.
Zadanú úlohu spracoval a odovzdal SCK pre VÚD
do konca februára 2012 vo forme štúdie a
nakopírovanú na CD. Samotná štúdia mala rozsah
111 strán a obsahovala 7 mapiek. K štúdii však
bolo priložených 13 príloh, 22 tabuliek, 17 grafov.
Príloha mala rozsah 196 strán. Hlavnými editormi
boli Juraj Hlatký – predseda SCK a Viera Štupáková
z Kostitrasu Prešov. Na podkladoch a viacerých
vstupoch sa však podie¾ali zástupcovia viacerých
poboèiek SCK na Slovensku a cykloturistických
organizácií.
Materiál spracoval kompletnú podrobnú analýzu
súèasného stavu cykloturistických trás
na Slovensku. Bol pripomienkovaný všetkými
zásadným organizáciami, ktoré sa na Slovensku
zaoberajú problematikou a je umiestnený na vo¾né
stiahnutie na stránke Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Mária Zuzaniaková
autor

autor

V štúdii sa skonštatovalo, že na Slovensku existuje
sie cca. 12 000 km cykloturistických trás.
V období spracovania štúdie sa zozbierali aktuálne
údaje iba k trasám, ktoré boli v teréne fyzicky
vyznaèené. Pri tom sa dospelo k èíslu 9 629,9 km.
Z nich je 5 058,4 km urèených pre horské bicykle
(53%) a 4 571,5 km pre cestné bicykle (47%).
Štúdia prináša popis trás v rámci krajov, štruktúru
pod¾a povrchov, ako aj správcov cykloturistických
trás. Ve¾mi podnetnou èasou štúdie (s rozsahom
79 strán) je aj podrobná analýza k¾úèových
zákonov dotýkajúcich sa problematiky
cykloturistiky – najmä Lesného zákona, Zákona
o ochrane prírody, Po¾ovného zákona, Vodného
zákona, Cestného zákona, Zákona o podpore
cestovného ruchu, Stavebného zákona a
Obèianskeho zákonníka, ako aj dotknutých
technických noriem.
Druhou etapou cyklostratégie je návrh rozvoja
a priorít cyklodopravy do roku 2020.
Spracovate¾om tohto dokumentu je znova VÚD
Žilina, verejné obstarávanie na èas tejto
stratégie v problematike cykloturistiky vysúažil
Slovenský cykloklub. Dokument má by hotový
ku koncu septembra 2012. O jeho výsledkoch
budeme informova v aktuálnych Cykloturistických
novinkách.

VZDELÁVANIE
ŠKOLENIE ZNAÈKÁROV
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS

V roku 2012 sa uskutoèní akreditované školenie znaèkárov cykloturistických trás v termíne
26.-28.10.2012 v rekreaènom stredisku Piatrová vo Vrútkach. Novinkou tohtoroèného školenia bude
absolvovanie písomných a praktických skúšok na záver školenia. Program výuèby bude pozostáva
z teoretickej a praktickej èasti, z nácviku ma¾ovaného znaèenia a montáže prvkov cykloturistického znaèenia
v teréne. Úèastníci budú zoznámení s aktuálnymi novinkami v legislatíve i pilotnými riešeniam aj v oblasti
znaèenia cykloturistických trás.Úèastníkom školenia budeme prepláca stravu a ubytovanie, cestovné
náklady si hradia sami. Bližšie informácie a prihlášky získate:
Slovenský cykloklub, P.O. Box B-2, 921 01 Piešany, p. Mária Zuzaniaková, tel.: 032/7437505,
e-mail: scykloklub@mail.t-com.sk

19

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY

DOTÁCIA MŠVVaŠ

Juraj Hlatký
autor

PRIDELENIE DOTÁCIE NA OBNOVU
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU
A ŠPORTU NA OBNOVU CYKLOTURISTICKÝCH
TRÁS V ROKU 2012.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
vyhlásilo dòa 2.5.2012 pod èíslom 2012-12
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti športu v roku 2012. Celková
výška finanèných prostriedkov v rámci výzvy
na rozdelenie bola 100 000 Eur. Vzh¾adom
na stanovený okruh oprávnených žiadate¾ov, kde
právnická osoba musela dokladova, že oznaèila
aspoò 1000 km takýchto trás v priebehu
posledných 10 rokov, sa výzvy teoreticky mohli
zúèastni iba Slovenský cykloklub (SCK) a Klub
slovenských turistov (KST). Nako¾ko naša sie
znaèených cykloturistických trás má dåžku asi
12 000 km a sie znaèených peších turistických
trás dåžku asi 13 400 km (nepatria sem trasy
na území TANAP, tie sú znaèené a financované
cez Štátne lesy TANAP). Vzh¾adom na tieto
východiskové pozície sme mali od výzvy znaèné
oèakávania a dôkladne sme sa na výzvu pripravili.
Kvôli nej sme zvolali v termíne 2.-3. júna 2012
do Martina stretnutie 27 k¾úèových subjektov
na Slovensku, ktorí majú pod gesciou SCK v správe
cykloturistické trasy. Cie¾om bolo zmapova ich
základné požiadavky. Podrobne spracovaný zápis
z tohto stretnutia bol v spravodaji Cykloturistické
novinky è. 2/2012. Zvýšenú pozornos sme
venovali aj príprave našej žiadosti.

Skutoène žiadosti podalo iba KST a SCK. Celkový
rozpoèet projektu SCK bol 104 219,25 Eur,
od Ministerstva sme žiadali 96 969,25 Eur,
projekt sme navrhovali kofinancova èiastkou
7 250 Eur.

Okrem mnohých ïalších vecí sme predkladali
kompletnú obnovu 1 400 km cykloturistických
trás, rekognoskácie a dokumentácie pre nové
cykloturistické trasy, vyznaèenie nových cyklotrás,
nakúpenie materiálu a technického vybavenia
a zabezpeèenie školenia znaèkárov cyklotrás.
Celkový rozpoèet projektu KST bol 115 251,18
Eur, od Ministerstva žiadali 96 920,01 Eur,
projekt navrhovali kofinancova èiastkou
18 331,17 Eur. Okrem mnohých ïalších vecí
predkladali kompletnú obnovu 4 700 km peších
turistických trás. V samostatnom projekte žiadali
na spracovanie programu na spracovanie
objednávok smeroviek a databázy.
Na obrovské sklamanie hodnotiaca Komisia
rozdelila èiastku 100 000 Eur medzi KST a SCK
v pomere 79 500 Eur : 20 500 Eur. Nikto
nezhodnotil reálnu situáciu na Slovensku,
aktuálnu potrebu, ekonomický prínos, ako aj
reálnos podaného zámeru.
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PRIDELENIE DOTÁCIE NA OBNOVU
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU
A ŠPORTU NA OBNOVU CYKLOTURISTICKÝCH
TRÁS V ROKU 2012.
Predseda SCK preto na vlastnú žiados navštívil
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
aby mu bolo objasnené takéto prerozdelenie
dotácie zhruba na rovnaký produkt. Predseda bol
prijatý Ing. Branislavom Streèanským a PaedDr.
Boženou Gerhátovou. V podstate pri stretnutí
nebolo vysvetlené takéto rozhodnutie
o prerozdelenie finanèných prostriedkov, rozhodla
o tom 4 èlenná komisia bez nejakých vopred
stanovených zásad a pravidiel. Jedným z kritérií
vraj bolo uvedenie v žiadosti, že KST obnoví 4 700
km trás a SCK iba 1 400 km cyklotrás. Ak by sa to
naplnilo, KST obnoví v tomto roku znaènú èas
svojej siete. A ïalším kritériom prerozdelenia bolo
kopírovanie rozdelenia pod¾a minulých rokov(?).
Je otázne, èi pri takýchto kritériách má zmysel
podrobne písa vôbec projekt, ak sa neuplatnia
kritériá reálnej súaže.

Napriek tomu všetkému musím konštatova, že
uvedené rozhodnutie Komisie na Ministerstve
školstva, vedy, výskumu a športu SR je v príkrom
rozpore s programovým vyhlásením Vlády
Slovenskej republiky, ktorá sa v òom prihlásila
k podpore cyklodopravy, ktorej sú cykloturistické
trasy neoddelite¾nou súèasou.
Obsiahlejšie zamyslenie a výzva predsedu SCK
k tejto problematike bude publikovaná
v Cykloturistických novinkách è. 4/2012.

Napriek týmto prvotným údajom sme strávili
v debate na Ministerstve viac ako 2 hodiny
a mnohé témy a informácie o práci a èinnosti SCK
boli pre pracovníkov ministerstva nové
a inšpirujúce, z viacerých informácií boli
prekvapení.

CYKLOSTAVBA 2012
CYKLOMOST DEVÍNSKA
NOVÁ VES – SCHLOSSHOF
Urèite mnohých z Vás zaujal nový
Cyklomost slobody, ktor ý bol
postavený v Devínskej Novej Vsi,
na okraji Bratislavy. Vo svojom
príspevku skúsim popísa, ako
k tomu prišlo. Èo všetko bolo nutné
urobi, aby tento tak potrebný most
cez rieku Moravu slúžil svojmu úèelu.
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Ladislav Findl
Bratislavský samosprávny kraj

V roku 2010 prebehla verejná súaž na výber
zhotovite¾a predmetnej investície, ktorá bola
zo strany Úradu pre verejne obstarávanie
zrušená. V roku 2011 (február) bola vyhlásená
nová verejná súaž, v rámci ktorej bol
identifikovaný úspešný uchádzaè, Združenie
Cyklomost INGSTEEL & Doprastav. Kritériom
hodnotenia predložených ponúk bola najnižšia
cena.

Slávnostné poklopanie základného kameòa,
organizované Bratislavským samosprávnym
krajom, sa uskutoènilo dòa 25.9.2011 za úèasti
èelných predstavite¾ov Bratislavského
samosprávneho kraja, Vlády Slovenskej republiky
a spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.
Dòa 22.9.2011 bola podpísaná Zmluva o dielo
medzi Bratislavským samosprávnym krajom ako
objednávate¾om a Združením Cyklomost
INGSTEEL & Doprastav ako zhotovite¾om
na stavbu „Cyklomost Devínska Nová ves –
Schlosshof“.

Dòa 30.9.2011 bolo odovzdané stavenisko
zhotovite¾ovi na slovenskej strane hranice a
následne boli zahájené stavebné práce na spodnej
èasti stavby. Na rakúskej strane bolo odovzdané
stavenisko zhotovite¾ovi dòa 06.10.2011.
Výstavba mosta prebiehala v zmysle
harmonogramu výstavby a bola odovzdaná
Bratislavskému samosprávnemu kraju dòa
27.06.2012.

Cena diela bola 3 107 398,94 € s DPH (cena
zahàòa nájazd na most na slovenskej strane
a náklady na oce¾ový most, ktoré sú rozdelené
v pomere pod¾a štátnej hranice: 62,86%
na slovenskej a 37,14% na rakúskej strane).
Za úèelom maximálne urýchli zákonom
stanovené lehoty na užívanie diela bolo zo strany
všetkých partnerov vyvinuté maximálne úsilie,
ktorého výsledkom je vystavenie povolenia
na predèasné užívanie mosta, stavebným úradom
Devínska Nová Ves, dòa 28.06.2012.

Celková dåžka mosta aj s nájazdmi je 955 m. Dåžka
oce¾ového mosta je 525 m, z toho na slovenskej
strane 330 m a na rakúskej strane 195 m. Šírka
mosta je 4 m, aby bol umožnený prejazd malých
vozidiel záchranných zložiek (do 3,5 tony). Most
bude odolný voèi storoènej vode s minimálnou
plavebnou výškou 7 m.

Predmetné povolenie nadobudlo úèinnos
30. dòom jeho právoplatnosti, t.j. 28.07.2012.
Prvú zaažkávaciu skúšku prežil Cyklomost
slobody dòa 11.8. 2012, kedy bol daný
do predèasného užívania. Tisícky ¾udí sa prišli
pozrie na jeho otvorenie a vyskúša i jazdu
bicyklom.
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Po kolaudácii bol most slávnostne otvorený
pre verejnos aj s bohatým kultúrnym programom
dòa 22.9.2012, ako jedna z najzaujímavejších
akcii v rámci
celosvetového týždòa mobility
za úèasti popredných politických èinite¾ov.

Samozrejmosou je prepojenie siete slovenských
a rakúskych cyklotrás prostredníctvom
cyklomostu, takže cyklisti majú na výber
nespoèetné množstvo zaujímavých trás
do širokého okolia Pomoravia. V blízkosti
Cyklomosta slobody prechádzajú zaujímavé
dia¾kové cyklotrasy, na rakúskej strane je to cca
420 km dlhá národná cyklotrasa Kamp – Thaya –
March, ktorá nás po pár kilometroch privedie
na medzinárodnú Dunajskú cyklotrasu (EuroVelo
6). Na slovenskej strane je to zasa medzinárodná
cyklotrasa „Cesta Železnej opony“ (EuroVelo 13),
èi národná „Záhorská cyklomagistrála“.

Tento most cez rieku Moravu spája dve ve¾mi
zaujímavé lokality. Na slovenskej strane obec
Devínska Nová Ves so svojou zaujímavou históriou
a kultúrnymi pamiatkami, ako napríklad Sandberg,
Devínska Kobyla, pozostatky pôvodného mostu
nachádzajúce sa pod novo postaveným mostom,
èi Múzeum železnej opony...

Cyklomost slobody sa hneï po otvorení stal
lákavou atrakciou nielen pre slovenských, ale
i zahranièných cykloturistov. Poèas víkendov bol
problém pohodovo prejs na bicykli cez preplnenú
lávku Cyklomosta. Ve¾mi príjemne je vyriešené
i osvetlenie, takže rušná premávka na moste je
i dlho do noci...

Na rakúskej strane je to neprehliadnute¾ný zámok
Schlosshof, bývalé letné sídlo Márie Terézie,
neïaleký po¾ovnícky zámok Niederweiden,
èi zaujímavá kaplnka na hrádzi pri obci Markthof.
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Autrom tohto zaujimaveho projektu mosta je
Ing.arch. Milan Beláèek.

