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Vážení priatelia cykloturistiky, pohybu na bicykli, 
prírody, spoznávania nášho èarokrásneho 
Slovenska! Zaèína nám rok 2013 a stále žijeme               
v predlhom zimnom období a neskutoène èakáme 
na príchod jari. No toto obdobie je ideálne pre 
zamyslenie sa nad rokom uplynulým a je ideálnym 
èasom na bilancovanie. 

Urèite bez hlbšieho zamyslenia môžem 
zodpovedne napísa�, že rok 2012 bol                             
na Slovensku rokom bicykla. Hoci sa u nás masovo 
bicykluje a popularita bicykla rastie, viacerí si                  
to uvedomili najmä pri fenomenálnom pôsobení 
Petra Sagana. Tento mladý Slovák svojou 
neskutoènou vô¾ou a športovým talentom urobil 
Slovensku a bicyklu úžasnú propagáciu a myslím, 
že si získal srdcia obrovského množstva ¾udí. Zrazu 
sme si všimli, ko¾ko ¾udí bicykluje a hrdo nosí zelený 
cyklodres.

Minulý rok bol úspešný z poh¾adu bicykla i tým, že 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR zadalo spracovanie Národnej stratégie 
cyklodopravy. Z nášho poh¾adu bolo významné to, 
že popri mestskej cyklodoprave sa v stratégii 
samostatne  a  rovnocenne spracova la                                
i  problematika cykloturist iky.  Stratégiu 
spracovával Výskumný ústav dopravný, a.s. v 
Žiline, spracovate¾om problematiky cykloturistiky 
bol Slovenský cykloklub. V dvoch krokoch – 
analytickej èasti a návrhovej èasti sa sfinalizoval 
významný strategický dokument, ktorý by sa mal 
zásadne pripomienkova� v roku 2013, prejs� 
medzirezortným pripomienkovaním a následne 

by� schválený vládou Slovenskej republiky.                       
A dúfame, že sa budeme teši� na jeho 
implementáciu v praxi.

Z poh¾adu roku bicykla bol rok 2012                                  
v problematike cykloturistiky významný tým, že 
sme realizovali významné projekty, pri ktorých 
vzniklo ve¾a nových cykloturistických trás, zásadne 
sa modernizovala a obnovila sie� cykloturistických 
trás na Slovensku. Podrobnejšie je táto pasáž 
popísaná a vyhodnotená v ïalšej kapitolke, 
konkrétne projekty sme popísali v 4 minulo-
roèných cykloturistických novinkách. Ak však 
krátko zhrnieme aktivity v minulom roku, iba                 
cez projekty realizované Ústredím Slovenského 
cykloklubu sa obnovilo a vyznaèilo 2502,8 km 
cykloturistických trás a zrekognoskovalo               
1412,3 km nových cykloturistických trás. 

BILANCIA ROKU 2012

Juraj Hlatký

predseda Slovenského cykloklubu



 CYKLOTURISTICKÉ  NOVINKY             4

MŠVVaŠ SRJuraj Hlatký

autor

OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH 
TRÁS NA SLOVENSKU

V roku 2012 sme v  rámci podpory Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR predložili 
projekt na obnovu, tvorbu a modernizáciu 
cykloturistických trás. Celkový rozpoèet projektu 
bol 104 219,25 Eur, požadovaná èiastka                    
96 969,25 Eur. Schválili nám dotáciu vo výške             
20 500 Eur, èo prestavovalo 21% požadovanej 
sumy.
 
V predkladanom projekte sme uviedli v základných 
ukazovate¾och, že pri celkovej výške požadovanej 
dotácie kompletne obnovíme 500 km cestných 
cykloturist ických trás a 500 km MTB 
cykloturistických trás. Predpokladali sme 
vyznaèenie a èistenie 400 km nových 
cykloturistických trás a rekognoskáciu 500 km 
nových cykloturistických trás. Na spracovanie 
zjednodušených dokumentácií sme predpokladali  
300 hodín, na povo¾ovacie konanie 100 hodín. 

Predpokladali sme výrobu potrebných prvkov 
cykloturistického znaèenia pre obnovované a nové 
cykloturistické trasy, ako aj zabezpeèenie 
odborného semináru znaèkárov cykloturistických 
trás. Vzh¾adom na schválenú dotáciu by sa jednalo 
o splnenie týchto zámerov v objem cca. 21%. 

Ve¾ká vïaka za podporu patrí spoloènosti KIA 
Motors Sklovakia s. r. o., OOCR Malá Fatra, 
Západoslovenskej energetike a.s. a Nadácii 
Pontis, Ministerstvu školstva vedy, výskumu                   
a športu SR, Ministerstvu dopravy, výstavby                   
a regionálneho rozvoja SR a Regiónu Biele 
Karpaty, Nadácii Ekopolis. Ïalej Bratislavskému, 
Ž i l i n s k é m u ,  K o š i c k é m u ,  Tr n a v s k é m u ,  
N i t r i a n s k e m u  a  B a n s k o b y s t r i c k é m u  
samosprávnemu kraju. Obrovská vïaka patrí 
všetkým znaèkárom, ktorí sa v priebehu celého 
roka zúèastòovali na obrovskom diele generálnej 
obnovy a znaèení siete cykloturistických trás a                 
v teréne strávili mesiace. Výsledky ich práce budú 
môc� oceni� státisíce cykloturistov a návštevníkov 
Slovenska a isto prispejú k rozvoju cestovného 
ruchu a ekonomického rozvoja na Slovensku.

Ak by som sa mal krátko pristavi� pri vyhodnotení 
neúspechov v roku 2012, isto by k nim patrili dve 
veci .  Pr vou je  d lhodobé zanedbávanie                             
a podceòovanie problematiky cykloturistiky                   
na Slovensku pri financovaní z Ministerstva 
školstva, vedy a výskumu SR. Dlhodobo totálne 
nepriaznivý pomer prerozdelenia dotácií na 
údržbu, dåžkou skoro rovnakej siete, peších 
turistických trás a cykloturistických trás nemá 

opodstatnenie. V roku 2012 to bolo v pomere 
20:79 v neprospech cykloturistiky. V èom spoèíva 
tento fakt sa treba opýta� na zodpovedných 
miestach... Druhým aspektom bolo z našej strany 
vypovedanie zmluvy o spolupráci medzi SCK a KST, 
pre hrubé porušovanie tejto zmluvy druhým 
partnerom. Snáï sa v budúcnosti podarí nájs� inú 
formu tejto zmluvy, ktorú bude KST schopný                  
aj vecne dodržiava�. 

Hoci si myslím, že všetky vyššie uvedené pozitívne 
skutoènosti si všimla väèšina z nás, na niektorých 
štátnych úradoch ich akosi prehliadli. Dúfam, že             
v roku 2013 to mnohí z nich napravia! Držíme 
palce Pe�ovi Saganovi a želáme mu ve¾a 
športových úspechov! Držíme palce Ministerstvu 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pri 
schva¾ovaní Národnej cyklostratégie, dúfame v jej 
schválenie Vládou Slovenskej republiky a hlavne 
následnú implementáciu tejto stratégie. Tá by                 
v prípade úspešného výsledku mohla dlhodobo 
okrem iného zabezpeèi� finanèné prostriedky                
na obnovu, modernizáciu a znaèenie nových 
cykloturistických trás. Ve¾a zdravia, elánu                       
a trpezlivosti želám všetkým znaèkárom pri práci   
v teréne  a cykloturistom pri jazdení na znaèených 
cykloturistických trasách.
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Projekt  pozostával  z  èast i  podporenej  
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a vlastného vkladu.

V priebehu roka 2012 sa nám podarilo splni� 
všetky zámery projektu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, ako aj zámery pôvodne 
predloženého projektu, to však najmä vïaka 
podpore ïalších donorov. 

Všetky ïalej publikované údaje v súvislosti s týmto 
projektom sa vz�ahujú výluène na aktivity a projekty 
SCK- Ústredia, nie sú tam štatisticky zahrnuté 
realizované projekty (obnovované a nové 
cyklotrasy), ktoré garantovali jednotlivé poboèky 
SCK a asociované organizácie SCK, ktoré mali 
právnu subjektivitu. Zarátaním ich výsledkov a 
aktivít, poèet obnovených cyklotrás na Slovensku 
je ešte omnoho väèší ako je uvedené v celkovom 
sumári.

“V roku 2012 obnovil a vyznaèil Slovenský 
cykloklub na Slovensku 2502,8 km, èím splnil 
celkový zámer projektu na 178%.” 

Z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR sa priamo obnovilo 500,5 
km a ako vlastný vklad 206,6 km cyklotrás.                      
V rámci Žilinského samosprávneho kraja sme                
za podpory spoloènosti KIA Motors Slovakia a VÚC 
Žilina obnovili a vyznaèili ïalších 548,8 km 
cykloturistických trás, v rámci Košického 

samosprávneho kraja v spolupráci s VÚC Košice 
sme obnovili 420 km cykloturistických trás,                     
v regióne Západného Slovenska za podpory 
Západoslovenskej energetiky prostredníctvom 
Nadácie Pontis 253,3 km cykloturistických trás, 
obnovilo sa aj 202 km v regióne Bielych Karpát               
za podpory Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR. Ïalej sa obnovilo a 
vyznaèilo 389,2 km nových cykloturistických trás 
pre OOCR Malá Fatra, 113,6 km nových cyklotrás 
v rámci 2. etapy pre stredisko Donovaly, obnovil sa 
aj 11 km dlhý úsek trasy EuroVelo-6 pre mesto 
Bratislava a 64,4 km cykloturistických trás                    
v Považskom Inovci za podpory Nadácie Ekopolis. 
Pri všetkých trasách sa jednalo o kompletnú 
obnovu, resp. znaèenie – ma¾ované znaèenie, 
výrobu a osadenie cyklosmerovníkov a prvkov 
cykloturistického znaèenia, vrátane imidžových 
miest a obrázkových smeroviek. 

“V roku 2012 zrekognoskoval Slovenský 
cykloklub pre legalizáciu nových cyklotrás                
na Slovensku 1412,3 km, èím splnil celkový 
zámer projektu na 282%.”

K nim bola z väèšej èasti aj spracovaná 
z j e d n o d u š e n á  d o k u m e n t á c i a .  P o è e t  
odpracovaných hodín oproti plánu sa prekroèil 
minimálne trojnásobne. To isté platí aj                           
pre legalizáciu nových cykloturistických trás.

OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS NA SLOVENSKU

V roku 2012 Slovenský cykloklub z podpory 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
obnovil a vyznaèil na Slovensku 707,1 km,                       

z priamej dotácie 500,5 km a vlastného vkladu 
206,6 km, èím sa znaène prekroèil zámer 
projektu vzh¾adom na krátenú dotáciu. 

PLNENIE PROJEKTU PODPORENÉHO DOTÁCIOU MŠVVaŠ SR:
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Konkrétne sa jednalo o nasledujúce cykloturistické trasy:

1. Novohradská cyklomagistrála 013  
2. Èervená Skala – Muránska planina 5576   
3. Havranie – Krá¾ova ho¾a 8591              

- na tejto cykloturistickej trase sa na Krá¾ovu ho¾u dostal 
najvyššie umiestnený cyklosmerovník na Slovensku 

4. Mýto – Kopec - Krivian 2703  
5. Hajdúkova lúka- Èertova hlava- Flajšer 5854  

- obnovená bola èas� trasy 
6. Mlynky – Hajdúkova Lúka- Biele Vody 2851  
7. Bojnický cyklookruh - Hradište – Èièmanské sedlo 2308  
8. Èièmianske sedlo - Èièmany 8322  
9. Plešivecká planina – Barkaiho chata 5711  
10. Brdárka – Nižná Slaná 8707
11. Považská Bystrica - Domaniža 2304  
12. Èelkova Lehota - Mojtín 5313  
13. Spišská cyklomagistrála – ¼ubica - Levoèa 014  
14. Spišská cyklomagistrála – Nižné Repáše - Žehra 014  
15. Brutovce – Papuèár – Vyšný Slavkov 5893  
16. Vyšné Repaše - Pav¾any- Studenec- Spišské Podhradie 2890  
17. Levoèa – Pod Kaèelákom 8709  
18. Cyklistický chodník Ikon 2875
19. Cyklomagistrála Naprieè Považským Inovcom 020

- úsek Topo¾èany – Zelená Voda 
20. Okruh Duchonka 2101  
21. Oravská cyklomagistrála 006

- úsek sedlo Demänová – Oravská Lesná 
22. Oravská cyklomagistrála 006

- úsek Oravská Lesná - Zuberec 
23. Oravská cyklomagistrála 006

- úsek Zuberec - Ružomberok 
24. Ružomberok – Podšíp Zuberec - Ružomberok 2419  
25. Liptovská cyklomagistrála 035

- úsek Bešeòová – Èierny Váh - na cyklomagistrále sa zmenil 
zaèiatok a koniec trasy, bolo potrebné kompletná 
pretextovanie trasy.       

Na viacerých cykloturistických trasách v Levoèských vrchoch a na Spiši sa tak zosúladilo  znaèenie 
cyklotrás pod¾a STN 01 8028 „Cykloturistické znaèenie“.

Názov trasy ev.èíslo dåžka

1. Ve ¾ k o p l o š n á  v ý v e s n á  m a p a  n a  
Malokarpatskej cyklomagistrále, lokalita obec 
Podolie, Nultý cyklopoludník na èerveno znaèenej 
cykloturistickej magistrále è. 003. 
2. Ve¾koplošná vývesná mapa na Turèianskej 
cyklomagistrále, lokalita pri rozh¾adni Na Tàní, 

o b e c  Z á b o r i e ,  n a  è e r v e n o  z n a è e n e j  
cykloturistickej magistrále è. 032. 
3. Ve¾koplošná vývesná mapa na Turèianskej 
cyklomagistrále, lokalita pri rozh¾adni Na Kálniku, 
obec Turèianske Jaseno, na èerveno znaèenej 
cykloturistickej magistrále è. 032. 

ÏALEJ SA V ROKU 2012 V PROJEKTE MŠVVaŠ
SA VYROBILI A OSADILI NASLEDUJÚCE PRVKY DROBNEJ 
CYKLOTURISTICKEJ I NFRAŠTRUKTÚRY:

38 km 
68 km 

7,8 km 

22 km 
6,5 km 

6 km 
58 km 

5 km 
8 km 
8 km

27 km 
13 km 
17 km 
25 km 

7,5 km 
17 km 

4 km 
53 km 
50 km

35 km 
10 km

41 km

70 km

21,6 km 
74 km
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Uskutoènil sa v termíne 26.-28. októbra 2012                  
v rekreaènom stredisku Piatrová Vrútky. Školenia 
sa zúèastnilo 47 úèastníkov. V závereèných 
skúškach uspelo 43 úèastníkov školenia. Boli im 
vydané certifikáty o absolvovaní školenia                          
a preukazy znaèkárov cykloturistických trás – 
základný kurz. Seminár bol podrobne popísaný                
v Cykloturistických novinkách è. 4/2012. 

K projektu bola odovzdaná podrobná závereèná 
správa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR v februári 2013. 

ODBORNÝ SEMINÁR ŠKOLENIE ZNAÈKÁROV 
CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS

KSK - CYKLOPROJEKTJuraj Hlatký

autor

PREZNAÈENIE CYKLOTURISTICKÝCH 
TRÁS NA ÚZEMÍ KOŠICKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Na jeseò roku 2012 sme realizovali pre Košický 
samosprávny kra j  pro jekt  preznaèenie  
cykloturistických trás na jeho území. Aktivita bola 
súèas�ou projektu „BICY – Cities & Regions                   
of Bicycles“. V rámci tohto projektu sa v kraji 
generálne obnovilo 381 km cykloturistických trás. 
Trasy sa obnovovali v Slovenskom krase, 

Slovenskom raji, v Slanských vrchoch a                 
vo Vihorlate. Projekt zastrešoval Slovenský 
cykloklub, regionálnymi partnermi boli SCK 
Slovenský kras Gemerská Hôrka, Rozvoj Spiš, 
Kostitras Prešov a 1. KST Michalovce. Všetky 
práce vykonávali akreditovaní znaèkári SCK. 

 

1. 014 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta     
2. 023 Alžbeta (Herlianska cesta – Ve¾ká Izra)   
3. 029 Cyklomagistrála Slovenský kras
4. 2853 Rakovec – Nad Pekliskom   
5. 2880  Okolo Morského Oka   
6. 5853 Pri Podlesku – Kláštorisko     
7. 5854 Gret¾a – Závadka – Poráè   
8. 5855 Gret¾a – Závadka – Poráè   
9. 5876 K Morskému Oku     
10. 8701 Vyšná Slaná – Rejdová     
11. 8702 Rožòava – Brzotín     
12. 8705 Roštár – Henckovce     

8 km
53 km

199 km
15 km

38,5 km
6,5 km
20 km
20 km

7 km
2 km
2 km
8 km

Jednalo sa o obnovu nasledujúcich cykloturistických trás (evidenèné èíslo, názov, dåžka):

V rámci projektu bolo vyrobených a osadených 123 ve¾kých cyklosmeroviek, 46 malých cyklosmeroviek, 12 
TMN, 2 obrázkové smerovky, 10 emblémových tabuliek, 10 donorských tabuliek a 2 dodatkové tabu¾ky.



ZNAÈENIE

Na jeseò minulého roku pribudli na slovenských 
cykloturistických trasách nové imidžové 
cyklopoludníky. Pribudlo 5 nových cyklopoludníkov 
v Žilinskom kraji, ktoré vznikli najmä vïaka podpore 
spoloènosti KIA (o projekte sme písal i                                 
v Cykloturistických novinkách èíslo 4/2012). 

Prvý s názvom Cyklopoludník Bystrickej doliny je 
osadený v obci Stará Bystrica na Kysuckej 
cyklomagistrále. Druhý Cyklopoludník na Hutách je 
osadený v obci Huty na križovatke Oravskej 
c y k l o m a g i s t r á l y  a  n o v e j  Vr c h á r s k e j  
cyklomagistrály. Tretí - Bešeòovský cyklopoludník 
stojí v obci Bešeòová, na križovatke až troch 
cykloturistických magistrál. V tomto mieste sa 
križujú Oravská cyklomagistrála a Vrchárska 
cyk lomagistrá la a zaèína tu L iptovská 
cyklomagistrála. Štvrtý - Turèiansky cyklopoludník 
stojí pri rozh¾adni na Kalníku nad obcou Belá-
D u l i c e .  N a c h á d z a  s a  n a  Tu r è i a n s k e j  
cyklomagistrále. Posledný piaty s názvom Sú¾ovský 
je osadený v centre obce Sú¾ov na križovatke 
viacerých cykloturistických trás. 

Michal Hlatký

autor

Na všetkých sa nachádza tabu¾ka s názvom 
poludníka a 8 imidžových obrázkových smeroviek 
navádzajúcich k najkrajším lokalitám v ich okolí. 
Ïalš ie tr i  cyk lopoludníky bol i  osadené                               
v Trenèianskom kraji v rámci obnovy cyklotrás                   
v projekte „Generálna obnova a modernizácia 
cykloturistických trás v pohraniènom území 
Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty s dôrazom                    
na hrady, zámky, kultúrne a prírodne dedièstvo“. 

Pre Región Biele Karpaty ich realizoval Slovenský 
cykloklub, projekt podporilo Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Prvý z nich je 
osadený na èesko – slovenskej hranici v katastri 
obcí Nová Bošáca – Bøezová na zaèiatku 
cyklomagistrály Naprieè Považským Inovcom. 
Druhý stojí v centre obce Koèovce a leží priamo               
na magistrále Naprieè Považským Inovcom a 
novej cyklomagistrále Okolo Považského Inovca. 
Takisto týmto miestom prechádza aj modrá 
cykloturistická trasa è. 2301. Tretí cyklopoludník 
sa podarilo osadi� pod Bezovcom, tiež                            
na cyklomagistrále Naprieè Považským Inovcom. 

Všetky cyklopoludníky sú už osadené s novými 
bezúdržbovými cyklosmerovníkmi.  

NOVÉ IMIDŽOVÉ CYKLOPOLUDNÍKY
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GPS MERANIE Juraj Hlatký

autor

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, výstavy a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky bolo plánované 
vytvorenie informaèného cykloportálu legálne 
znaèených cykloturistických trás v Trenèianskom 
kraji s dôrazom na cezhranièné cykloturistické 
trasy smerom na Èeskú republiku. V rámci 
projektu sa podarilo v teréne technológiou GPS 
presne zamera� 56 trás s celkovou dåžkou               
1126 km. Prekroèil sa tak projektový zámer 
zamera� 50 cyklotrás v celkovej dåžke 1000 km. 

Jednotlivé trasy sa merali a spracovávali postupne 
v priebehu celého roka, posledné mapovania sa 
robili v decembri, keï už boli všetky cykloturistické 
trasy pod snehom. Vzh¾adom na fakt, že viaceré 
cyklotrasy boli legalizované a vyznaèené pred viac 
ako 10 rokmi rôznymi subjektami, podmienky                  
pri meraní sa èasto menili a najmä identifikácia 
niektorých starých neudržiavaných cyklotrás                  
v teréne robila znaèkárom znaèné problémy. 
Niektoré úseky takýchto trás sa preto museli 
doslova h¾ada� v teréne. I napriek tomu sa podarilo 
zmapova� aj ve¾a dát nad rámec projektu. 

Výstupom celého projektu je cykloportál 
( ), v ktorom je zatia¾ 
umiestnených 53 cykloturistických trás. Každá 
cyklotrasa má svoj názov, evidenèné èíslo, farbu, 
urèenie (MTB, cestná), prevýšenie a popis. K nej 
sú ilustraèné fotky a mapka cyklotrasy. Mapy               
na portál poskytla spoloènos� Shocart Zádvìøice. 
Súèas�ou každej trasy je aj presné GPS zameranie 
cyklotrasy, ktoré si užívate¾ môže stiahnu�                  
(pre nekomerèné úèely) ako vo¾ne prístupný GPS 
track vo formáte *gpx. Pri každej trase sa 
automaticky generuje aj profil cykloturistickej 
trasy. 

Server sa bude stále dopåòa� nielen o cyklotrasy, 
ale aj všeobecné informácie o nich, cykloturistike, 
podujatiach, novinkách, legislatíve a pod.                       
V priebehu roka 2013 by na òom malo pribudnú� 
minimálne ïalších 10 trás a postupne budú 
samozrejme pribúda� ïalšie. To však záleží aj                 
od celkovej situácie vo vývoji, budovaní a 
rozširovaní siete cykloturist ických trás                            
v Trenèianskom kraji. Plánujú sa takto spracova� 
aj ïalšie kraje Slovenska.  

Vïaka intenzívnemu mapovaniu sa podarilo                    
ku koncu roka 2012 zist i �  stav 95% 
cykloturistických trás v Trenèianskom kraji. 
Okrem ich zamerania GPS zariadením sa zberali aj 
iné dáta potrebné pre modernizovanie databázy 
cyklosiete na Slovensku. Dáta je tiež možné využi� 
pri plánovaní obnovy na daných trasách, keïže 
niektoré trasy neboli obnovené viac ako 10 rokov. 
Monitoroval sa katastrofálny stav znaèenia 
cyklotrás na Hornej Nitre i vo viacerých èastiach 
kraja. Všetky aktivity v rámci tohto projektu 
prebiehajú v koordinácii so Slovenským 
cykloklubom.

www.cykloportal.sk
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OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS
V REGIÓNE BIELE KARPATY

V rámci projektu Regiónu Biele Karpaty 
„ G e n e r á l n a  o b n o v a  a  m o d e r n i z á c i a  
cykloturistických trás v pohraniènom území               
ER BBK s dôrazom na hrady, zámky, kultúrne a 
prírodne dedièstvo“, podporeného Ministerstvom 
dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky sa vykonalo nieko¾ko aktivít na trasách 
slovensko – èeského pohranièia. 

Plánovaná bola 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 odvtedy neboli 
obnovené. V rámci projektu vykonal SCK 
rekognoskácie cykloturistických trás v celkovej 

dåžke 407 km a pre obnovu vybral Vážsku 
cyklomagistrálu è. 002 v úseku Pieš�any – 
Horovce a paralelnú modrú cyklotrasu è. 2301             
v úseku Pieš�any – 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 vybrané 3 
imidžové miesta – cyklopoludníky pod Bezovcom,      
v obci Koèovce a na hraniènom prechode Nová 
Bošáca – Bøezová, kde sa osadil Hranièný 
cyklopoludník Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty.                
Na tieto sa okrem oznaèenia stanoviska osadili 
obrázkové smerovky navigujúce k pamiatkam a 
zaujímavostiam na slovenskej i moravskej strane 
hranice. Dôraz bol kladený na hrady a rozh¾adne. 

Do konca roka 2012 sa podarilo obnovi� všetky naplánované trasy 
a mnoho prvkov cykloturistickej infraštruktúry sa vyrobilo aj nad 
rámec projektu, aby boli trasy obnovené na 100%. 

V rámci obnovy sa osadilo 16 nových cyklosmerovníkov a                         
5 cyklosmerovníkov sa obnovilo. Vyrobilo a osadilo sa 230 
smeroviek a 50 obrázkových smeroviek. Z toho 24 obrázkových 
smeroviek sa osadilo na 3 imidžové miesta. Celkovo sa obnovilo 
252 km cykloturistických trás. Výstupom projektu bol                                
i elektronický, vo¾ne s�ahovate¾ný sprievodca – 16 najkrajších 
cykloturistických trás v regióne Biele Karpaty. Je umiestnený                   
na stránkach Euroregiónu Bíle – Biele Karpaty a na cykloportáli.

Ïalším výstupom bola Štúdia uskutoènite¾nosti zameraná                      
na vynútené urbárne zmeny v sieti cezhranièných cyklotrás. Dôraz 
bol kladený aj na zvýšenie bezpeènosti cykloturistov. Boli v nej 
riešené 2 zmeny vedenia Vážskej cyklomagistrály a 5 zmien                    
vo vedení Cyklomagistrály Naprieè Inovcom.  
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JÁNOŠÍKOV KRAJ, CYKLISTICKÝ RAJ!

Posledné štyri mesiace roka 2012 sme pre 
Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) 
Malá Fatra realizovali významný cykloturistický 
projekt „Jánošíkov kraj, cyklistický kraj!“ Celému 
projektu predchádzala takmer dvojroèná príprava, 
kedy sa vybavovali povolenia, konali sa legalizaèné 
konania a spracovala sa dokumentácia                             
k vyznaèeniu rozsiahlej siete cykloturistických trás 
urèených pre MTB bicykle v oblasti Malej Fatry                 
a Kysuckej vrchoviny.  

V lete prebehlo verejné obstarávanie a po jeho 
vyhodnotení sa zaèiatkom októbra mohlo zaèa�                
so samotnými prácami. Celý zámer obsahoval 
komplexné preznaèenie starých a vyznaèenie 
nových cykloturistických trás v oblasti od Žiliny až 
po Oravskú Lesnú. Pripravených na realizáciu bolo 
celkom 32 trás v celkovej dåžke takmer 420 km. 
Ešte pred samotnou realizáciou znaèkári SCK 
vykonali rekognoskáciu terénu na všetkých 
navrhovaných trasách. Táto bola ve¾mi dôležitá, 
keïže v projekte sa poèítalo s osadením ve¾kého 

množstva nových cykloturistických prvkov. Bolo 
t a k  p o t r e b n é  n a v r h n ú �  u m i e s t n e n i a  
cyklosmerovníkov, urèi� správne smery a 
kilometráž pre cykloturistické smerovky. Preto sa 
všetky trasy v teréne podrobne zamerali metódou 
GPS. Následne sa v kancelárii dáta spracovali                 
a postupne sa zaèali vyrába� všetky ve¾ké 
cyklosmerovky, donorské tabu¾ky, ale i obrázkové 
smerovky. 

Zaèali sa i prvé práce v teréne, na ktorých sa 
podie¾ali dve skupiny s dvomi akreditovanými 
znaèkármi. Kým to poèasie dovolilo, prebiehali 
práce na ma¾ovanom znaèenia. Jedna skupina 
ma¾ovala trasy ¾ahko dostupné, druhá skupina 
pracovala v �ažšom teréne, najmä v oblasti CHKO 
Kysuce a NP Malá Fatra. Samotné ma¾ovanie 
všetkých navrhnutých cykloturistických trás trvalo 
5 týždòov. Popri tom sa tretia skupina znaèkárov 
pustila do osádzania nových cykloturistických 
smerovníkov. Zaèiatkom novembra dorazili                     
z výroby prvé smerovky a tak sa zaèalo aj                            
s montážou všetkých tabuliek na nové 
cyklosmerovníky. Do konca novembra sa urobilo 
95% všetkých naplánovaných prác. Posledné 
práce sa dorobili v priebehu decembra, išlo však 
už iba o niektoré úseky v dedinách, ktoré boli 
dostupné už aj pri zhoršenom poèasí na horách. 
Popri týchto prácach sa na viacerých trasách 
vykonali i prerezávky chodníkov a ich èistenie.
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Celkovo sa v rámci celej obnovy osadilo 75 nových cyklosmerovníkov, ïalšie 4 sa obnovili. Na smerovníky sa 
osadilo 320 nových ve¾kých cyklosmeroviek, 135 malých cyklosmeroviek, 157 obrázkových smeroviek, 
173 emblémových cyklotabuliek a 113 donorských tabuliek. Osadilo sa tiež 20 drevených kolov na lúkach a 
miestach s horšou orientáciou. 

Súpis jednotlivých trás, ktoré sa znaèili:

1. Terchovsko – Oravská magistrála
2. Žilina – Horný Vadièov – Terchová
3. Terchovsko – Zázrivsko – Kysucký cyklookruh
4. Horný Vadièov – Lysica – Pod Jed¾ovinou
5. Terchovským chotárom
6. Zástranie – Rado¾a – Kotrèina Lúèka – Zástranie
7. Oravská Lesná – VD Nová Bystrica
8. Zázrivá (Petrová) – Biela – Plešivá – Zazrivá
9. Zázrivá – Rástoky – Grúne – Ho¾a
10. Káèerovci – Koštúrovci – Nová Bystrica
11. Na Chatu pod Suchým
12. Okolo Mraveèníka
13. Kotrèina Lúèka – Sedlo Žiarce – Belá
14. Žilina – Teplièka – Krasòany
15. Zázrivá – Malá Havrania – Starý Kvartel
16. Skratka Dolina
17. Podhorskovci – Rovná Hora – Pod Pupovom
18. Šípková – Rogoòovci
19. Šmehýlovci – Zázvor – VD Nová Bystrica
20. Smrekovci – Kýèera – Biely Potok
21. Smrekovci cez Berešov
22. Mraveèník – Terchová
23. Terchová – Úboè – Mraveèník – Terchová 
24. Koštúrovci - Lutiše – Sedlo Melišovci
25. Varín – Gbe¾any - Sedlo Žiarce
26. Nededza – Kotrèina Lúèka
27. Teplièka nad Váhom – Straník
28. Dolina Bránica
29. Rázcestie Štefanová
30. Vrátna
31. Stráòavy – Streèno
32. Šmehýlovci – Kováèka – VD Nová Bystrica

Zo všetkých týchto trás sa nepodarilo vyznaèi� iba trasu Stráòavy  - 
Streèno kvôli nedoriešenému prejazdu hlavnej cesty. Táto trasa by sa 
mala rieši� v roku 2013 alternatívnym návrhom. Cyklotrasa na 
Chatu pod Suchým sa nepodarilo doznaèi� v celom úseku, nako¾ko 
Urbár Varín nesúhlasil s jej vyznaèením po lesnej ceste na svojich 
pozemkoch. Riešenie tohto problému èaká zainteresovaných v roku 
2013.  

Poèas realizácie nám v jeseni a zaèiatkom zimy mimoriadne žièilo 
poèasie, vïaka ktorému sa práce podarilo úspešne realizova�. 
Poèas celého obdobia sme mali „basecamp“ v Terchovej, kde 
znaèkári bývali, skladoval sa materiál a kompletovali sa prvky 
cykloturistického znaèenia. Veríme, že cykloturisti otestujú v roku 
2013 v hojnom poète nový MTB cykloraj!
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OBNOVA EUROVELO 6 – 
DUNAJSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA

Poèas minulého roka sa Slovenský cykloklub 
podie¾al na obnove èasti trasy EuroVelo 6.                  
Pod záštitou Nadácie Poštovej banky sa 
revitalizoval, opravoval a obnovoval úsek od mosta 
Lafranconi, cez Prístavný most až po lokalitu 
Zimný prístav. Jednalo sa o 11 km úsek v rámci 
mesta Bratislava. Celá obnova prebiehala                     
vo viacerých fázach a trvala 6 mesiacov. 

Na viacerých úsekoch sa opravoval povrch               
na hrádzach a cestách, niektoré úseky sa nanovo 
asfaltovali. Èistili sa okraje ciest a vyvážal sa 
odpad. Na trase sa takisto menilo celé 
cykloturistické znaèenie. Osadilo sa 7 nových 
cyklosmerovníkov, 25 ve¾kých cyklosmeroviek,             

18 emblémových tabuliek a 13 donorských 
tabuliek. Emblémovú tabu¾ku tvorilo logo EuroVelo 
6 v kombinácii s logom Dunajskej cyklistickej cesty. 
Na hrádzach sa takisto osadili po dohode                        
s Slovenským vodohospodárskym podnikom                   
4 špeciálne tabule s podmienkami využívania 
hrádzí cyklistami. V celej dåžke na trase sa takisto 
nanovo vyma¾ovalo cykloturistické znaèenie.               
Na projekte kooperovali Nadácia Poštovej banky, 
Mesto Bratislava, STARZ Bratislava, Slovenský 
cykloklub a AŠK Inter Bratislava. 

Slávnostné otvorenie zrevitalizovaného úseku 
cyklotrasy sa uskutoènilo dòa 17.9.2012                  
pod mostom Lafranconi. 
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ÈO PRINESIE ÏALŠÍ SPRAVODAJ

INÉ PROJEKTY A ZÁMERY

Pôvodne sme v tomto èísle plánovali 
zaradi� aj príspevky k „Národnej 
stratégii cyklodopravy a cykloturistiky 
na Slovensku“, na ktorej sa aktívne 
podie¾al aj Slovenský cykloklub a bližšie 
predstavi� zámer projektu „Bicyklom 
na horské chaty“. Priestorovo a 
èasovo sme to nestihli a tak Vás                    
s týmito témami bližšie zoznámime              
v èísle 2/2013.


