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Príhovor predsedu SCK

nových zámerov a projektov. Roky tento problém 
tlačíme pred sebou a nesystémovými zmenami a 
neustálymi zásahmi sa doteraz nepodari lo 
v niektorých regiónoch nastaviť systematické 
financovanie podpory cykloturizmu. 

Každý rok prichádzajú noví a noví „odborníci“ na ces-
tovný ruch, a tak sa stále zamotávame do rôznych 
pokusov a formátov, ktoré v novom obale 
recyklujeme stále dookola. Chýba kontinuita, 
spolupráca s tretím sektorom a ľuďmi, ktorí v ces-
tovnom ruchu roky pôsobia. Len s rozdielom, že sami 
seba neoznačujú za odborníkov. Smutným faktom 
zostáva, že nebyť množstva ľudí z radov OZ, 
dobrovoľníkov, nadšencov, fanúšikov a podpo-
rovateľov, tak množstvo projektov na Slovensku 
prestane fungovať. To vidíme pri hradoch, 
pamiatkach, trailoch, bikeparkoch, pešom značení 
a samozrejme aj cykloturizme. Síce sa každoročne 
nájdu finančné prostriedky na množstvo týchto 
aktivít, stále chýba systém a kontinuita. Samozrejme 
mechanizmus je ale nastavený tak, že všetky tieto 
skupiny musia každoročne o podporu uchádzať 
znova a znova a každý rok začínať vlastne od nuly. 
A tak nie je vylúčené, že pri ďalších zmenách 
v samosprávach sa celý cyklus znova zopakuje. 

Je škodou, že z tohto kruhu nevieme na Slovensku 
vystúpiť a t ieto problémy „papagájujeme“ 
každoročne na rôznych fórach. Netreba sa potom 
čudovať faktu, že mnoho zmysluplných projektov 
zanikne, nakoľko ľudí, čo ich vybudovali to po ča-
stokrát desiatkach rokov prestane baviť. A potom 
nám tu dobré a kvalitné projekty chátrajú, nerozvíjajú 
sa dokonca hyzdia krajinu, keďže sa o vybudované 
nik nestará. 

Slovenský cykloklub v roku 2020 zaknihoval už 26. rok 
svojho pôsobenia na Slovensku na poli rozvoja 
cykloturistiky. I po takej dlhej dobe však stále 
bojujeme s mnohými faktormi, ktoré sa ani po toľkých 
rokoch nepodarilo vyriešiť. I napriek tomu považujem 
rok 2020 za dobrý. 

Podarilo sa nám zmeniť stanovy, zaviedli sme 
disciplinárnu komisiu, ktorá bude mať na starosti 
monitoring kvality cykloturistického značenia na Slo-
vensku. Podarilo sa nám spracovať ďalší dôležitý 
dokument a to cyklostratégiu rozvoja cyklodopravy 
a cykloturistiky v Nitrianskom samosprávnom kraji. 
Pribudli nám ďalší členovia a podarilo sa znova oživiť 
aj náš klub v Humennom, podporili sme naše kluby, 
niektoré podujatia a mnoho ďalšieho. Tešíme sa 
na rok 2021, ktorý bude opäť úplne iný, plný výziev a 
očakávaní. 

Želám všetkým len to najlepšie do nového roku, 
najmä zdravie a pohodu. 

Rok 2020 bol iný. Začínali sme ho s veľkými plánmi, 
z ktorých na konci roka ostal len základ. Ako 
každého, i  nás v SCK sa dotkla pandémia 
koronavírusu a množstvo plánových aktivít sa 
nerealizovalo. Napriek všetkému, čo sa tento rok 
menilo, rušilo či prekladalo, musím konštatovať, že 
sme v Slovenskom cykloklube tento rok zvládli a 
podarilo sa nám zrealizovať viacero úspešných 
aktivít. 

Snáď najviac sa situácia dotkla nášho projektu 
Kultúra a príroda na Zelenom páse z INTERREGU, kde 
sme podávali aj žiadosť o presun termínu ukončenia 
projektu. Z jednoduchých úkonov, ktoré už všetci 
berieme automaticky sa stali činnosti ťažko 
uskutočniteľné. Už len stretnutie s partnermi v pro-
jekte sa ukázalo byť výzvou. Cestovanie bez hraníc 
v rámci EÚ všetci berieme za samozrejmé, no pandé-
mia ukázala ako sme fungovali pred zavedením 
Schengenu. O to viac si treba vážiť pokrok, ktorým 
sme na Slovensku za tieto roky prešli. Menej 
nadávania a viac aktívneho zapojenia by všetkým 
Slovákom len prospelo. 

Tradične sme sa počas roka venovali obnove 
cykloturistického značenia po celom Slovensku, 
jednak vďaka podpore z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, ale aj dlhodobej spolupráci 
so samosprávami či organizáciami cestovného 
ruchu. A tak sme tento rok obnovili viac ako 3000 km 
cykloturistického značenia v každom slovenskom 
kraji. V našom spravodaji sa vybraným projektom a 
prehľadom budeme venovať podrobnejšie. 

Tento rok sa okrem pandémie, niesol aj v znamení 
novej vlády a našimi očakávaniami, kam sa 
v prioritách dostane cykloturistika a turizmus celkovo. 
Keďže už roky sledujeme kontinuálny nárast 
domáceho turizmu a cykloturistika sa dlho radí k top 
formám trávenia voľného času, prirodzene očaká-
vame aj zvýšenú pozornosť k tejto problematike 
zo strany štátu a jej predstaviteľov. Pozitívny posun 
nastal na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a 
športu, kde o cyklo a pešie značenie nové vedenie 
prejavuje aktívny záujem a veríme, že viacero aktivít 
by sa mohlo postupne rozhýbať. 

Celkovo sa však turizmus stále nedostal medzi priority 
a aj samotná cykloturistika nefiguruje vo vý-
znamných opatreniach, či vo fonde obnovy, ktorý 
vláda pripravuje. Je to pritom ťažko pochopiteľné, 
keďže cykloturistika patrí v letnej turistickej sezóne 
k hlavným produktom, prináša desaťtisíce turistov a 
s tým pochopiteľne aj množstvo finančných 
prostriedkov. Tie sa však stále do systému nevracajú, 
a tak stále na Slovensku bojujeme s chátrajúcim 
značením, infraštruktúrou, chýba ďalší rozvoj, 
skvalitňovanie vybudovaných trás či budovanie 

Michal Hlatký
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Slovenský cykloklub tento rok opäť dostal dotáciu na obnovu 
cykloturistického značenia na Slovensku. Dotácia bola prerozdelená 
medzi vybraných značkárov SCK a kluby SCK, a to na obnovu 
značenia vo všetkých regiónoch Slovenska. Obnova prebiehala 
v každom kraji a podarilo sa z nej obnoviť viac ako 2 200 km 
maľovaného cykloturistického značenia, ktoré realizovalo viac ako 
25 značkárov po celom Slovensku. 

Okrem toho sme vyrobili a dodali 150 nových cykloturistických 
smerovníkov, viac ako 700 kusov cykloturistických smeroviek, 800 
kusov nabíjacích a 1 500 kusov nalepovacích prvkov značenia. 
Realizovali sme aj obnovu mapových stojanov v Kopaničiarskom 
regióne, obnovy mapového stojana v Snine a realizáciu nových 
mapových stojanov v Karpatoch. Z dotácie sa takisto riešil nákup 
techniky, vybavenia a náradia pre značkárov a kluby SCK. Vďaka 
podpore z ministerstva sa tak podarilo znova zrealizovať kus roboty, 
obnovili sa množstvo cykloturistických trás po celom Slovensku. 

Podrobné čerpanie dotácie môžete sledovať na našom webe: 
www.cykloklub.sk/povinne-zverejnovanie 

Náš projekt INTERREG bol silno zasiahnutý 
koronakrízou, čo sa dotklo najmä spoločného 
stretávania partnerov a cezhraničného 
cestovania. Hneď v úvode roka boli zrušené 
výstavy a veľtrhy a menili sa takisto termíny 
akcií. I napriek tomu sa nám podarilo v tomto 
roku domapovať všetky úseky trasy EuroVelo 13 
vrátane všetkých prvkov doplnkovej infraštr-
uktúry. Mapovali sme aj miesta na umiestnenie 
nových prvkov, spracovali zjednodušené 
dokumentácie a riešili ich osadenie. V rámci 
spoločných aktivít sa podarilo spustiť web: 
www.ev13.sk

Zorganizovalo sa spoločné online stretnutie 
k aktivite storytellingu, ktorá je jedným 
z výstupom celého projektu a posunuli sme sa 
v tomto ďalej. V novom roku plánujeme už 
samotnú realizáciu obnovy značenia, inšta-
láciu prvkov značenia a doplnkovej infraštruk-
túry. Plánujeme obnoviť dve odpočívadlá: 
pri Devínskom jazere a pod hradom Devín. 

Pribudne aj 5 cykloservisných stojanov a obno-
víme 20 náučných panelov.

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR

Michal Hlatký

Kultúra a príroda na Zelenom páse

http://www.ev13.sk
http://www.cykloklub.sk/povinne-zverejnovanie
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Krásy Muránskej planiny

vrchy a Poľanu. Ešte pár minút a sme na kvóte Lešník 
/modrá turistická značka/. Je to najvyšší bod trasy, 
sme niečo nad 1300 m n. m. Bučinu vystriedal 
smrekový les, typická drevina tejto nadmorskej výšky. 

Po ľavej ruke máme výhľad na Horehronie, obzor 
na opačnej strane nám zatarasuje masív Javorinky. 
Sledujeme lesnú zvážnicu, po ktorej logickým 
zjazdom sa dostaneme na intravilán dediny 
Pohronská Polhora. Ďalej už po asfaltke až do centra 
obce, kde sa napojíme na hlavnú cestu Tisovec-
Brezno. 

V Polhore azda najfrekventovanejším povolaním je a 
aj bolo drevorubačstvo a spracovávanie dreva. 
Bohatý výskyt ložísk železnej rudy v okolitých lesoch, 
postavenie vysokých pecí, ktoré spotrebovali 
enormné množstvo kvalitnej dreviny, to všetko 
predurčil drevárske odvetvie na prvé miesto. 
Industrializácia zanikla spolu s Monarchiou, drevársky 
priemysel ale zostal dodnes čulý a viditeľný po oko-
litej krajine.

Obec opustíme po žltej CTZ (8583) smerom na Ti-
sovec, ale za dedinou opustíme hlavnú cestu (ktorá 
by nás priviedla po 3,5 km-och do sedla Zbojská 
po hlavnej ceste), a stúpame úzkou asfaltkou 
do sedla Diel (modrá a žltá CTZ). Toto sedlo je vý-
nimočné. 

Ako východiskový bod odporúčame sedlo Zbojská 
(738 m). Nachádza sa na rozhraní Gemera a 
Horehronia, známe je aj ako pôsobisko legen-
dárneho zbojníka Jakuba Surovca, ktorý pochádzal 
z neďalekého Tisovca. Taký dobový cestovateľ a 
gangster.

Jeho družina organizovane zbíjala na Horehroní a 
svoj rajón rozšírili od Lučenca, cez Oravu až po Nowy 
Targ. Ale dnes Vás tu nikto neprepadne, práve 
naopak, môžete si tu odpočinúť s celou rodinou 
v príjemnom prostredí, kde Vám ponúkajú tradičné 
výrobky priamo zo salaša. Chovajú tu pravé 
slovenské plemená oviec - valašky.

Taktiež sa sem môžete dostať ozubnicovou 
železnicou z Pohronskej Polhory alebo z Tisovca.

Zo sedla stúpame modrou CTZ (2570) najprv 
šotolinou, potom lesnou asfaltkou k rázcestiu Chata 
Zbojská. Úzka asfaltka pokračuje vpravo dolinou 
potoka Rohozná ešte zhruba 3 km. Ďalej stúpame 
mimo asfaltovej cesty 1 km, kde opustíme modrú CTZ 
/tá pôjde ďalej na Kučalach a klesne do sedla 
Burda/. 

Pokračujeme bukovým lesom po celkom solídnej 
zvážnici až na Javoriny /turistická tabuľa/. Odtiaľ už 
sa nám otvára nádherná panoráma na Klenovské 

Štefan Maksi

Sedlo Zbojská, salaš

Muránska planina je rozlohou 3. najmenší národný park na Slovensku (203,18 km  bez ochranného pásma), 
neprávom trošku zabudnutý v tieni susediacich favoritov, ktoré sú hojne navštevované (NP Nízke Tatry, NP 

Slovenský Raj). Preskúmajme západnú časť planiny, ktorá ani nie je planinou v pravom slova zmysle. 
Nachádzajú sa tu najväčšie vrcholky pohoria: Kľak, Fabová Hoľa, Javorinka, Lešník... Všetky spomínané 

masívy lemujú strmé zrázy, brázdia nespočetné množstvá vodných tokov, 
takže preveria každého, kto sem zavíta.

Ponúkame vám jeden stredne náročný cyklookruh v oblasti.

2
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Majú tu krásny kovový kríž, ale čo je pre nás 
dôležitejšie, stretávajú sa tu cesty z rôznych 
smerov, značené aj neznačené. Je ich 
presne sedem, z toho dve asfaltové, a 
skoro všetky sú dobre zjazdné aj na bicykli.

Pre dnešný cyklookruh sa hodia dve z nich, 
modrá cyklotrasa (2570) traverzuje lesnou 
zvážnicou do sedla Zbojská (3,5 km), spolu 
s červenou TZ. Druhou možnosťou je použiť 
asfaltku a klesnúť na prah Čertovej doliny, 
kde nás budú sprevádzať monumentálne 
viadukty ozubnicovej železnice až do sedla 
Zbojská. 

Povyše sedla sa nachádza krásna drevená 
zvonica, odtiaľ je kruhový výhľad na okolité 
lúky, salaše, ba aj na hrebeň Nízkych Tatier. 
Veža bola postavená v roku 2016, krajinu 
z pozície ľudského zásahu nijako nenarúša, 
ale pôsobivo ju dopĺňa. Veríme, že 
milovníci nedotknutej prírody prídu na svo-
je. 

Celá oblasť je riedko obývaná, kultúrny šok 
očakávajte len v Pohronskej Polhore a v se-
dle Zbojská. Okrem týchto oblastí prav-
depodobne ďalších ľudí po trase stretnete 
len v minimálnom počte, cyklistov ešte 
menej.

A na záver pár užitočných informácií:

zjazd na Ždiarik

stúpanie na Javoriny

Odporúčaný typ bicyklov: horský a trekový. 
Je vhodný pre všetky vekové kategórie nad 10 rokov ako pekný 
jarný výlet s rodinou. Okruh je zjazdný po celej dĺžke aj za mokra.

4 hod.900 m30 km
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Letné cyklopotulky po Záhorí

Štrkoviská sú významnou ornitologickou lokalitou. 
Z drevenej rozhľadne - Adamovskej vtáčej „hle-
dzírňe“ je pekný výhľad na krajinu.

Od jazera sa chodníkom dostávame na hrádzu rieky 
Morava do Adamovského prístavu. Reklama pri vstu-
pe informuje turistov o možnej plavbe po rieke. 
Postupujeme ďalej cyklochodníkom hore prúdom 
rieky k novému cyklomostu. 

„V rámci projektu bola vybudovaná 143 metrov dlhá 
lávka, na ktorú nadväzujú chodníky pre peších a 
cyklistov. Na českej strane sa vybudoval cyklo-
chodník spájajúci Slovanské hradisko v Mikulčiciach 
s existujúcou sieťou lesných ciest vedúcich k lávke.“ 
informuje tabuľa umiestnená pri moste.

Za mostom, už na Moravskej strane, sa lesnými 
chodníkmi dostávame o chvíľu do Archeoparku 
v Mikulčiciach. 

Po krátkej prehliadke rozsiahleho areálu s pekne 
upravenými chodníkmi si doprajeme v tieni stromov 
ďalšie „orosené“ občerstvenie. Padne vhod, pretože 
slniečko začína slušne pripekať. 

Opäť jedno foto na pamiatku a frčíme späť chodní-
kom na cyklomost. Odtiaľ pokračuje „C“ ku kostolíku 
sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch.

V sobotu 12. 9. 2020 sa uskutočnila cyklotúra Záhorím 
v náhradnom termíne. Ráno sa stretávame v Šaštíne 
na železničnej stanici podľa plánu cca o 10:25 hod. 
Počasie je príjemné, od rána slnečné. Odhodlanie 
popasovať sa s trasou a neznámym terénom je 
značné. Tradičné štartovné foto a ideme na to.

Okolo baziliky tentokrát len prefrčíme a smerujeme 
cez Stráže na Gbely. Terén je mierne zvlnený a 
stúpania sú príjemné. Cestu lemujú obsypané 
jablone, ktoré už čoskoro poputujú k spotrebiteľom. 
Prví zberači už plnia vrecia s jablkami. 

Za Gbelmi sa vnárame do príjemného tieňa lesa. 
Nový asfaltový povrch cyklochodníka nás dovedie 
až k Adamovským štrkoviskám. Tu si v plážovom 
bufete doprajeme jedno „orosené“.

Igor Naništa

Šaštín, železničná stanica – Stráže nad Myjavou – Smolinské – Gbely – Adamov (vtáčia rozhľadňa) – 
chodník po hrádzi Moravy – Kopčany (kostolík svätej Margity Antiochijskej) – nový cyklomost cez Moravu 
(Novák a Partners) – Mikučice, archeopark – späť nový cyklomost – Holíč zámok – Búdkovianske rybníky – 

Petrova Ves – Stráže nad Myjavou – Šaštín, železničná stanica

Zo Šaštína na Moravu a späť ...

7,5 hod.

625 m

71 km

Šaštín-Stráže

Adamovské štrkoviská
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Pri zámockom rybníku práve prebiehajú farmárske 
trhy. Doprajeme si turistický obed pri stánku 
s cigánskymi pečienkami, kofolou a kávou. Po dopl-
není kalórií smerujeme do centra Holíča. Miernym 
stúpaním sa okolo kostola na kopci dostávame 
k unikátnej stavbe v Holíči –  Pravoslávnemu chrámu.

Myšlienka získať vlastné bohoslužobné priestory 
alebo postaviť chrám bola u pravoslávnych 
veriacich živá už po ich presťahovaní do Holíča v roku 
1996, kedy sem prišlo niekoľko rodín reoptantov 
z Ukrajiny. Spočiatku sa bohoslužby vykonávali v byte 
u jednej rodiny. Potom im rímskokatolícka obec 
občasne poskytla chrám Božského srdca a nakoniec 
dlhodobo bezplatne zapožičala Floriánsku kaplnku 
na cintoríne. Nasadíme si rúška a vykonáme krátku 
prehliadku interiéru chrámu. Opäť jedno foto a 
„prášime“ ďalej smerom okolo polí do blízkeho lesíka.

Objavujeme veterný mlyn. Je to technická pamiat-
ka, kamenná trojpodlažná stavba na pôdoryse kruhu 
z 80. rokov 19. storočia. Ide údajne o jediný 
zachovaný historický veterný mlyn na Slovensku. 
Vybudoval ho stolársky majster, pôvodom z Jevíčka, 
František Sláma. Využíval sa do roku 1926. V roku 1970 
prešiel obnovou. Mlyn má kamenné neomietané 
fasády, ukončený je kupolovitou strechou. Okolo 
záhradkárskej osady smerujeme poľnými chodníkmi 
k lokalite Búdkovianske rybníky.

Namiesto rybníkov objavujeme starý majer a osadu 
ukrytú v tieni statných topoľov. Svižným výšľapom 
od majera cez šíre družstevné lány sa dostávame 
na hlavnú cestu z Holíča do Petrovej Vsi. Tu si v miest-
nej reštaurácii doprajeme občerstvenie pred kop-
cami, ktoré nás čakajú na ceste do Šaštína. Čakalo 
nás ešte približne 8 km kopcovitého terénu. Z diaľky sa 
už črtajú veže baziliky. Šliapneme ešte rezko do pe-
dálov, aby sme stihli odchod vlaku o 17:44 h.

Blízko baziliky sedembolestnej Panny Márie sa krátko 
lúčime s partiou, ktorá prišla autami. Pekný deň 
ukončujeme krátkym posedením v Albatrose  na že-
lezničnej stanici v Trnave. Kto prišiel na dnešný výlet 
Záhorím, musel byť spokojný. Nielen s počasím, ale aj 
s množstvom zaujímavostí, ktoré bolo možné navštíviť 
po trase. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým 
za krásnu účasť na akcii. Osobitne tiež Vladovi Traj-
linkovi za navigáciu po trase. Už teraz sa tešíme na 
ďalšie spoločné stretnutia na akciách klubu MKCK.

Obdivujeme stavbu, fotíme, čítame a dozvedáme sa 
nové informácie o histórii tohoto významného 
miesta. Ide o jeden z najstarších zachovaných 
kostolov na Slovensku a radí sa medzi významné 
pamiatky (po)veľkomoravskej architektúry. Kostolík 
patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúžil ako pútnická 
kaplnka. V posledných rokoch sa tu organizuje 
slávnosť na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Obnova 
kostolíka stále nie je ukončená, zvažuje sa aj 
omietnutie exteriéru. V roku 2019 bola vybudovaná 
lávka ponad rieku Moravu, ktorá umožní prepojenie 
Mikulčického areálu s Kopčanmi.

Po zastávke pokračujeme „C“ chodníkom smerom 
k Holičskému zámku. Prichádzame odzadu k tejto 
dominante Holíča. 

„Zámok vznikol na moravsko-uhorskom pohraničí ako 
hraničná pevnosť. Datuje sa, že už v 11. storočí 
na tomto území stál ako drevený vodný nížinný hrad. 
V roku 1241 začali Arpádovci stavať nový kamenný 
hrad. Keď bol jeho majiteľom Matúš Čák Trenčiansky, 
približne v roku 1315, na tomto mieste bol vybudo-
vaný jednopodlažný gotický palác. Vystriedalo sa tu 
mnoho významných panovníkov. Za vlády F. Š. 
Lotrinského sa vybudovala celá nová baroková časť 
mesta so širokou ústrednou ulicou, ktorá tvorila 
reprezentačný prístup k zámku. Pôvodne renesan-
čná protiturecká pevnosť bola prestavaná na troj-
krídlový barokový zámok slúžiaci ako repre-zentačné 
letné sídlo cisárskej rodiny Habsburgovcov. V tom 
čase bol aj pevnostný areál zmenený na veľkolepý 
park. Okolo zámku po obvode vonkajšieho obran-
ného systému sa rozprestierajú hospodárske budovy.

V 14. storočí bol vybudovaný podzemný systém 
hradných chodieb. Tie sa rozbiehajú na všetky strany 
a dnes prepájajú len zámok s hospodárskymi 
budovami. Niektoré chodby sú dokonca prístupné 
pre verejnosť.

V roku 1799 mal zámok až takmer sto miestností. 
Z interiéru zámku sú dnes využívané len priestory 
Mestského múzea a galérie, ktoré sú zrekonštruované 
a sprístupnené širokej verejnosti. Zrekonštruovaná je 
i jedna z hospodárskych budov tzv. depozit, kde 
vznikli krásne priestory Zámockej vinárne. V súčasnosti 
je zrekonštruovaná ďalšia hospodárska v areáli 
zámku, ktorá slúži na spoločensko-kultúrne účely. 
Monumentalita objektu, jeho veľkorysá archi-
tektonická koncepcia a historické danosti boli v roku 
1970 príčinou vyhlásenia Holičského zámku 
Národnou kultúrnou pamiatkou.“

Holíčsky zámok

Veterný mlyn



TERRABIKE      NÁRODNÁ KAMPAŇ

DO PRÁCE NA BICYKLI
Michal Majer (DPNB)Peter Kviatkovský (TERRABIKE)

TERRABIKE je už tradičným podporovateľom 
a partnerom národnej kampane Do práce na bicykli (DPNB).
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kampaň do iných rozmerov a pripravilo organi-
zátorom nové výzvy. Samotná myšlienka kampane 
sa však ani po rokoch takmer vôbec nezmenila. Stále 
je pre súťažiacich zdarma, aby sa do nej mohol 
zapojiť naozaj každý, stále treba odjazdiť 2/3 jázd 
do práce alebo z práce na bicykli, aby ľudia mohli 
zabojovať o ceny, a stále je o férovosti a slušnosti 
jednotlivých účastníkov, aby si jazdy evidovali tak, 
ako ich naozaj odjazdili, a zbytočne si bežné cesty 
do práce nepredlžovali. 

A čo je najdôležitejšie – kampani ide v prvom rade 
stále o vec! O to, aby motivovala zamestnávateľov 
aj zamestnancov a zlepšovala podmienky pre cy-
klistov či už na úrovni mesta, alebo aj Slovenska.

Tento ročník kampane Do práce na bicykli bol však 
pre jej organizátorov naozaj výnimočný. Pandémia 
koronavírusu totiž spôsobila, že súťaž sa musela 
presunúť z mája na september, s čím súviselo aj 
množstvo ďalších organizačných záležitostí. 

Napriek tomu, že mnoho súťažiacich pracovalo 
z domu a kampane sa nemohla zúčastniť tradične 
silná skupina vysokoškolákov, zapojilo sa do nej až 
8 392 súťažiacich v 2 553 tímoch z 85 samospráv. 
Tí počas kampane odjazdili spolu 929 601 kilometrov 
na bicykloch a zrealizovali 135 750 jázd. 

Kampaň Do práce na bicykli je „dieťaťom“ Občian-
skej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá stála pri jej 
vzniku a dodnes ju koordinuje na národnej úrovni. 
Ako celoslovenská súťaž existuje od roku 2014, ale jej 
história je o dva roky dlhšia. Už v roku 2012 bol totiž 
zrealizovaný jej prvý ročník práve v Banskej Bystrici, 
ktorá je domovským mestom občianskeho združenia.

Hneď prvý rok sa do kampane zapojilo viac než 100 
zamestnancov v krajskom meste, čo bolo dôkazom, 
že o tento typ aktivity by mohol byť záujem aj na širšej 
úrovni. Ďalší ročník v Banskej Bystrici s nárastom 
súťažiacich o tom organizátorov presvedčil. Zámer 
vzniku a rozšírenia kampane bol jednoznačný – 
spraviť aktivitu, ktorá by motivovala zamestnancov 
použiť bicykel na cestu do práce, ale zároveň aj 
zamestnávateľov vytvárať im vhodné podmienky 
na odloženie bicykla či vecí na prezlečenie. 

S rozšírením kampane na celé Slovensko k tomu 
celému pribudla aj snaha ovplyvniť samosprávy a 
štát, aby sa o cyklistov začali viac zaujímať a 
investovali do rozvoja cyklistickej infraštruktúry.

Kampaň sa každý rok snaží priniesť inovácie, ktoré ju 
posunú dopredu. Do práce na bicykli už dlhé roky nie 
je iba malou akciou pre 100 ľudí ako na začiatku. 
Vlaňajších viac než 12 500 súťažiacich posunulo 



Nikdy predtým tak veľký podiel obyvateľstva nemal 
príležitosť uvedomiť si, že v dôsledku znečisteného 
ovzduš ia zomierajú desaťt i s íce ľudí  ročne. 
Po lockdowne by sa aj slovenské mestá resp. ich 
obyvatelia mali začať pýtať: Čo keby sme mali čistý 
vzduch nie preto, že sme boli všetci nútení sedieť 
doma, ale preto, že sa nám podarilo posunúť sa 
k čistejšej doprave a energii? Posolstvo, ktoré sa 
kampaň Do práce na bicykli snaží šíriť naprieč 
Slovenskom, sa tak podarilo ešte zvýrazniť vďaka 
pandémii. 

Aj bez prítomnosti koronavírusu však bude táto 
kampaň aj v ďalších rokoch upozorňovať celé 
Slovensko na výhody používania bicykla pri do-
chádzaní do práce a benefity, ktoré tým získa nielen 
jednotlivec, ale aj celá spoločnosť.

Za DPNB Michal Majer a za TERRABIKE Peter 
Kviatkovský – môžeme vyjadriť len našu úprimnú 
radosť z toho, že sme mohli byť účastní pri realizácii 
dobrej a prospešnej veci.

Spolu s chodcami a používateľmi verejnej dopravy 
tak usporili viac než 297 ton CO2 v porovnaní s cestou 
autom. „Napriek kritickej situácii sa nám podarilo 
kampaň úspešne zrealizovať a v podstate ju 
„vtesnať“ medzi dve vlny epidémie. Aj na naše 
vlastné prekvapenie tak prebehla takmer v ne-
zmenenej podobe, s výnimkou odlišného mesiaca,“ 
vysvetľuje Andrea Štulajterová z Občianskej 
cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá je hlavnou 
koordinátorkou kampane.

Koronavírus však odhalil ešte jednu dôležitú vec, 
ktorá priamo súvisí s využívaním bicykla na presun 
po meste. Tým, že počas lockdownu autá takmer 
zmizli z ulíc, sa významne znížila úroveň prachu, hluku 
a znečistenia ovzdušia, a tiež počet dopravných 
nehôd poklesol na historické minimá. 

Centrum pre výskum energií a čistého ovzdušia v Hel-
sinkách dokonca publikovalo štúdiu, ktorá ukazuje, 
že dôsledkom utlmenia (auto)mobility sme v Európe 
predišli 11-tisíc predčasným úmrtiam. 
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NOSNÉ PROJEKTY 2020

Spolupráca s Nitrianskym krajom

Rok 2020 pokračoval v znamení dobrej spolupráce s jednotlivými samosprávnymi krajmi. Pracovali sme 
na systematickej obnove cykloturistických trás a značení nových cykloturistických trás v Nitrianskom, 

Trenčianskom a Bratislavskom kraji. Prostredníctvom Krajských organizácii cestovného ruchu (KOCR) sme 
obnovili cykloturistické trasy aj v Košickom a Žilinskom kraji.  Podarili sa nám všetky práce ukončiť v riadnych 

termínoch s vypätím všetkých síl aj vďaka spolupráci s našimi regionálnymi značkárskymi klubmi. 
Prevedieme Vás jednotlivými aktivitami podľa krajov.
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Devičany - Žuhráčka - Nová Dedina

Veľké Lovce - Čechy

Cyklomagistrála Dr. Téryho

Uhliská - Pukanec 

Veľká Maňa - Trávnica

Turčiansko-Kremnicko-Štiavnická cyklomagistrála

Malý Cetín - Horná Hať

Dražovce - Štitáre

Paňa - Horný Vinodol

Machulince - Zubria Obora - Zlaté Moravce

Spojka Cabaj - Čápor

Dolné Lefantovce - Remitáž - Jelenec

Štrkovec - Močenok - Jarok (Biskupský háj)

Spojka Duslo

Okruh Dolné Krškany

Počúvadlo - Segiňov

Okolo VN Kráľová

Brehy - Pukanec

Veľké Lovce - Podhájska

Veľký okruh mikroregiónu Termal

Paňa - Veľký Cetín

Okruh Trávnica

Podhorany - Popod Veľký Tribeč

Nitra - Vráble (po Paňu)

11,7 km

11,7 km

60,2 km

8,6 km

8,6 km

22,3 km

2,4 km

15,8 km

6,4 km

6,4 km

4,4 km

13,4 km

22,1 km

4,1 km

43,1 km

4,2 km

20 km

9,9 km

9,9 km

55,7 km

4,3 km

4,3 km

26,5 km

12,8 km

5125

5102

032

5126

5104

052

8132

2108

5129

5118

8135

2115

5130

8142

2118

8143

2207

8121

8107

2102

8131

8109

2107

2120

Vyznačenie nových cykloturistických trás (90,9 km):

Obnova existujúcich cykloturistických trás (324,8 km):



Prvky v teréne:
85 nových cyklosmerovníkov, 18 malých cyklosmerovníkov, 21 obnovených cyklosmerovníkov, 
228 veľkých cyklosmeroviek, 70 malých cyklosmeroviek, 36 emblémových tabuliek, 44 donorských
tabuliek, 23 špeciálnych tabuliek, 24 obrázkových tabuliek, 104 tabuliek miestneho názvu

Ďalšie aktivity projektu:
Rekognoskácia nových trás + spracovanie dokumentácie
Povoľovacie konanie k novým trasám
NR.cykloportal.sk - aktualizácia a nahranie nových trás na portál
Inštalácia veľkoplošných máp - 3 ks
Inštalácia drevených stojanov na bicykle - 3 ks
Inštalácia cykloservisných stojanov - 3 ks
Inštalácia cykloturistického odpočívadla - 1 ks

Poďakovanie regionálnemu klubu za spoluprácu:
FINAL NITRA, s.r.o. - Ingrid Bechá, Pavel Zákopčan

12

N
O

SN
É
 P

R
O

JE
K

TY
 2

0
2
0

CYKLOTURISTICKÉ  NOVINKY2020

NITRIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Spolupráca s Trenčianskym krajom

Odbočka k rozhľadni Poľana

Penhýbel - Vtáčnik

1,9 km

15,2 km

5302a

2317

Vyznačenie nových cykloturistických trás (17,1 km):

Kálnica - Studnička - Hrebeňom Považského Inovca

Hrebeňom Považského Inovca (Brezina - Slače)

Okruh Dubník - Kostolné

Hrebeňom Považského Inovca (Podzovok - Chata pod Inovcom)

Hradecká radiála

Chvojnická spojka

Odbočka Čavoj

Brezová pod Bradlom - Chvojnica (Belanskovci - Chvojnica)

Bojnický cyklookruh (Nitrianske Pravno - Čavoj - Kostolná Ves)

8,6 km

13,2 km

6,9 km

6,0 km

7,6 km

15,4 km

0,6 km

18,5 km

36,0 km

8333

043

8337

043

8322

8323

8323a

2202

2308

Obnova existujúcich cykloturistických trás (112,8 km):

http://www.cykloklub.sk/povinne-zverejnovanie
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Prvky v teréne:
32 nových cyklosmerovníkov, 13 malých cyklosmerovníkov, 10 obnovených cyklosmerovníkov, 
108 veľkých cyklosmeroviek, 38 malých cyklosmeroviek, 5 emblémových tabuliek, 19 donorských
tabuliek, 8 špeciálnych tabuliek, 37 tabuliek miestneho názvu

Ďalšie aktivity projektu:
Rekognoskácia nových trás + spracovanie dokumentácií
Povoľovacie konanie k novým trasám
TN.cykloportal.sk - aktualizácia portálu

Poďakovanie regionálnemu klubu za spoluprácu:
Mgr. Branislav Pagáč
SCK Stará Turá

Sekaniny - Rúbaný vrch (10,3 km)

Polámaný vrch - Kálnická dolina (3,1 km)

0,0 km

0,0 km

5329

8334

Nerealizované nové trasy - nesúhlasné stanoviská majiteľov pozemkov (13,4 km):

Spolupráca s Bratislavským krajom

Most Lafranconi - hraničný prechod Berg - Petržalka, Zadné lúky

Štefánikova cyklomagistrála (úsek Červená hora - Pezinská baba)

7,5 km

35,4 km

N2001

047

Vyznačenie nových cykloturistických trás (42,9 km):

Pod Horvátkou - Silnického prameň

Cez Letohrádky

Šenkvice - Modra - Kuchyňa

Somár

Pri hradbách

Píla - Horná Píla - Častá

Harmónia - Zumberg - Pezinok

Popod Modru

K hvedzárni

Limbach - Tri Kamenné kopce - Slnečné údolie

Na vyhliadku Gutnáre

Medené Hámre - Červený Potok

Farma pod Gaštankou

Harmónia - Červený Kameň

1,8 km

1,1 km

25,1 km

0,7 km

0,6 km

5,0 km

17,5 km

8,9 km

2,1 km

9,2 km

1,1 km

1,8 km

0,8 km

7,8 km

8019

8036

2004

8021

8037

8217

2010

8004

8030

8005

8033

8018

8034

5001

Obnova existujúcich cykloturistických trás (83,5 km):

https://tn.cykloportal.sk/


Prvky v teréne:
33 nových cyklosmerovníkov, 6 malých cyklosmerovníkov, 4 obnovené cyklosmerovníky, 
78 veľkých cyklosmeroviek, 6 malých cyklosmeroviek, 5 emblémových tabuliek, 15 donorských
tabuliek, 14 špeciálnych tabuliek, 29 tabuliek miestneho názvu

Ďalšie aktivity projektu:
Rekognoskácia nových trás + spracovanie dokumentácie
Povoľovacie konanie k novým trasám
BA.cykloportal.sk - aktualizácia a nahranie nových trás na portál
Inštalácia drevených mapových stojanov - 2 ks
Inštalácia veľkoplošných máp - 3 ks
Inštalácia kovových informačných stojanov - 3 ks
Inštalácia informačných panelov (bunkre) - 10 ks
Inštalácia drevených stojanov na bicykle - 8 ks

Poďakovanie regionálnemu klubu za spoluprácu:
Mgr. Michal Bednárik
Cyklokoalícia Pezinok - Bohuš Konečný
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https://bratislavskykraj.sk/


Žilinský turistický kraj
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Oravská cyklomagistrála (sedlo Demäňová - Zákamenné)

Liptovská cyklomagistrála (Bešeňová - Závažná Poruba)

Terchovsko - Oravská cyklomagistrála

Ružomberok - Smrekovica - Podsuchá

Káčerovci - Mravečník

Okruh Terchovským chotárom

Liptovský Hrádok - Račkova dolina - Pribylina

Dudová

Vlkolínec - Pribylina (Vlkolínec - Závažná Poruba)

Okolo Oravskej Jasenice

Námestovo - Klin - Oravské Veselé 

Podhorie - Malá Čierna

Šmehylovci - VD Nová Bystrica

Ružomberok - Vlkolínec - Jazierce

Martin - Turčianske Teplice

Terchová - Mravečník 

Martin (ATC) - Stráňavy - Strečno

16,6 km

32,3 km

21,5 km

23,6 km

1,6 km

22,3 km

18,5 km

5,6 km

45,7 km

21,1 km

24,7 km

15,9 km

4,7 km

17,3 km

43,3 km

2,5 km

19,2 km

006

035

038

2418

8454

5477

2436

8498

N2401

5485

5491

2410

8448

5422

2415

8453

5430

Obnova existujúcich cykloturistických trás (336,4 km):

Prvky v teréne:
52 nových cyklosmerovníkov, 4 malé cyklosmerovníky, 20 obnovených cyklosmerovníkov, 221 veľkých 
cyklosmeroviek, 30 malých cyklosmeroviek, 65 emblémových tabuliek, 15 donorských tabuliek, 10 špeciálnych 
tabuliek, 65 tabuliek miestneho názvu

Poďakovanie regionálnemu klubu za spoluprácu:
SCK Cyklo Tour Súľov - Slavo Strečanský
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Košice Región Turizmus

Košice - Skároš

Nižná Myšľa - Skároš

Spojka Olšava - Skároš

Veľká Márovka - Skároš

29,2 km

13,8 km

2,3 km

4,5 km

039

2706

8712

8723

Obnova existujúcich cykloturistických trás (49,8 km):

Prvky v teréne:
22 nových cyklosmerovníkov, 15 malých cyklosmerovníkov, 2 obnovené cyklosmerovníky, 51 veľkých 
cyklosmeroviek, 28 malých cyklosmeroviek, 17 emblémových tabuliek, 6 donorských tabuliek, 6 špeciálnych 
tabuliek, 20 obrázkových smeroviek, 24 tabuliek miestneho názvu

Ďalšie aktivity projektu:
KE.cykloportal.sk - aktualizácia a nahranie obnovených trás na portál
Inštalácia drevených mapových stojanov - 2 ks
Inštalácia veľkoplošných máp - 2 ks
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Neskutočne skutočné Poloniny
OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Vás pozýva 
na cyklovýlet do Polonín. Zažite čaro Polonín z dvojkolesového sedla, vychutnajte si 

čerstvý vzduch a kochajte sa neodolateľnou prírodou. 

jazda po celkom zachovanej asfaltke. Tá viedla 
kedysi do dedín, ktoré sa pre výstavbu vodárenskej 
nádrže vytratili z mapy Slovenska.

Trasa vedie popri Starine až k rázcestiu, na ktorom sa 
vydáme doprava. Počas jazdy nás sprevádza čisté 
a pokojné prostredie, upravené lúky a nádherná 
okolitá príroda. Naskytne sa Vám možnosť vidieť 
vojnový cintorín Veľká Poľana. Cestou vzhliadnete 
i odbočku k najvyššie položenému cintorínu na Slo-
vensku, ktorý sa nachádza na vrchu Hodošík (cca 
980 m. n. m.) 

Po niekoľkých kilometroch sa dostávame k areálu 
bývalej obci Ruské, kde sa dodnes organizujú rôzne 
spoločenské udalosti. 

Cyklovýlet začíname v okresnom meste Snina, 
konkrétne v rekreačnej oblasti Sninské rybníky, 
skadiaľ sa presunieme do obce Stakčín. Do Stakčína 
sa dostanete buď po hlavnej ceste a červenej 
značke 016 - Karpatská magistrála alebo na presun 
môžete využiť vlak. 

V obci Stakčín sa vyberieme smer Ulič a zhruba po 
štyroch kilometroch dorazíme k Beskydskému pante-
ónu symbolickému pamätnému miestu na význam-
né osobnosti z oblasti Polonín. 

Následne sa vyberieme smerom na Jalovú, kde 
po približne 100 metroch odbočíme doprava. Str-
mým kopcom sa dostaneme k závore, cez ktorú 
prejdú len peší a cyklisti. Následne nás čaká príjemná 



Tu máte možnosť doplniť si svoje zásoby vody zo stud-
ničky na rázcestí. Následne budeme pokračovať 
v smere doľava.     

Pokračujeme po kamennej ceste, tzv. Porta Rusice a 
vychutnávame krásne pohľady na okolitú prírodu. 
Azda najfamóznejší výhľad nás čaká takmer pred 
koncom trasy, pri monumentálnom pomníku, ktorý je 
pravdepodobne venovaný padlým vojakom. Popri 
jazde si ho nemožno nevšimnúť.

Prichádzame na hraničný bod Ruské sedlo, kde 
môžete absolvovať i výstup na menšiu vyhliadkovú 
vežu. Výhľad z nej je pre hustý porast síce 
obmedzený, ale určite nezameniteľný.                            

Cesta späť je naozaj zážitkom hlavne pre skúsených cykloturistov. Odporúčame pri zjazde zvýšiť opatrnosť, 
nakoľko je sklon trasy v niektorých úsekoch mierne nebezpečný. Celková dĺžka trasy predstavuje cca 
44 kilometrov a je určená pre skúsenejších cykloturistov. Počas jazdy nájdete i zopár tabúľ, na ktorých sa dozviete 
informácie hlavne o prírodných zaujímavostiach tohto územia. 

Viac informácií o možnostiach v regióne nájdete na stránke OOCR Horný Zemplín,  www.hornyzemplin.sk
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Cyklonovinky z Rajeckej doliny
OOCR Rajecká dolina

Legalizáciu tejto cyklotrasy sme realizovali s finan-
čnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR 
z prostriedkov štátnej dotácie a samotné značenie 
cyklotrasy vďaka finančnej podpore Krajskej orga-
nizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. 

Zároveň treba spomenúť aj fakt, že táto naša 
plánovaná aktivita viedla k ďalším neplánovaným 
aktivitám, keď sa Slovenský cykloklub rozhodol uvoľ-
niť finančné prostriedky z dotácie Ministerstva 
školstva aj na preznačenie ďalších súbežných trás 
v Rajeckej doline o celkovej dĺžke 50,3 km. 

Preznačené boli tak cyklotrasy:

       026 - Rajecká CM (Poluvsie - Malá Čierna) 
       2410 - Malá Čierna - Súľov - Podhorie
       5406 - Poluvsie - Kuneradský zámok  
       8405 - Kamenná Poruba - Porubská dolina - Rajec 

Skvelou cyklonovinkou je určite tiež vybudovanie 
cyklochodníka Rajec – Šuja s dĺžkou 500 m, ktorý 
umožní odklonenie cyklistov a peších účastníkov 
cestnej premávky z cesty I. triedy I/64 Žilina – 
Komárno, čím sa zvýši podiel cyklistickej prepravy na 
cestovaní do práce, školy, či za občianskou 
vybavenosťou. 

Projekt bol realizovaný prostredníctvom dotácie 
Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorú získalo 
Mesto Rajec na podporu rozvoja cyklistickej dopravy 
a cykloturistiky. 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká 
dolina: Od januára tohto roku sme usilovne pracovali 
na legalizácii a neskôr aj označení novej cyklotrasy 
v Rajeckej doline pod názvom „Rajeckou dolinou 
na dvoch kolesách“ (RDn2K). Táto nová cyklotrasa je 
súčasťou nového projektu pod názvom CykloRAJ, 
ktorý má ambíciu realizovať legalizáciu a označenie 
ďalších cyklotrás, ktorú už jestvujú a sú využívaná 
miestnymi cyklistami tak, aby ich mohli využívať aj 
návštevníci, ktorí do Rajeckej doliny zavítajú. 

Cyklotrasa RDn2K o dĺžke 37,9 km a s prevýšením 
640 m vás prevedie najkrajšími miestami Rajeckej 
doliny. Je zokruhovaná, čiže štart/cieľ je možný 
v akomkoľvek bode trasy. 

Variabilita trasy umožňuje vyskúšať jeden veľký okruh, 
prípadne dva menšie okruhy. Je len na vás, pre ktorý 
sa rozhodnete. Obtiažnosťou je určená pre začia-
točníkov a umožňuje napojenie aj na ďalšie značené 
cyklotrasy.
 
V rámci cyklotrasy si môžete dopriať malé zastávky a 
načerpať energiu pri spoznávaní zaujímavostí ako 
napr. zrúcanina gotického kostola sv. Heleny v Strán-
skom, Mestské múzeum a renesančná radnica v Raj-
ci, vzácna 400 – ročná lipa v Ďurčinej, unikátny Slo-
venský drevený betlehem a Kalvária v Rajeckej Les-
nej, vodná nádrž Košiare, Múzeum dopravy v Ra-
jeckých Tepliciach. Na záver nezabudnite ani na re-
generáciu síl a vymedzte si určite čas aj na relax v Kú-
peľoch Aphrodite či vo Wellness Hoteli Diplomat 
v Rajeckých Tepliciach.



A na čo sa môže cykloverejnosť tešiť v najbližších rokoch? V rokoch 2021-2023 sa chceme oveľa viac zamerať 
na ďalší rozvoj cykloturistiky v Rajeckej doline – legalizáciu a značenie ďalších cyklotrás a trailov, budovanie 
cyklochodníkov a rozvoj infraštruktúry súvisiacej s cykloturistikou. 

Našim zámerom je totiž vybudovať z Rajeckej doliny obľúbenú cyklodestináciu v duchu „cyklistika pre všetkých“ 
– pre profi, či rekreačných cyklistov, pre rodiny s deťmi, návštevníkov a domácich obyvateľov tak, aby nám 
prepojenie cykloturistiky a cyklodopravy bolo nápomocné pri prezentácii Rajeckej doliny a jej atraktívnych miest.
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Kalvária, Rajecká Lesnána cyklotrase RDN2K Kúpele Aphrodite



TIP NA VÝLET

21

TI
P

 N
A

 V
Ý

LE
T

CYKLOTURISTICKÉ  NOVINKY 2020

Čaro severného Spiša a Pienin
OOCR Severný Spiš - Pieniny

Čaro severného Spiša a Pienin objavuje stále viac cyklistických nadšencov. Svoje si tu 
nájdu aj v čase protipandemických opatrení. Veľkým lákadlom sú najmä tunajšie 

singletraily. Udržiavané strmé výstupy na vrchol a následné zjazdy z kopcov pri Starej 
Ľubovni a dedinke Lechnica vybudovali dobrovoľníci uprostred rozprávkovej scenérie 

a dnes patria k najvychytenejším rezortom na Slovensku. 

trailov s viac, než 12 kilometrami horských trás. 
V Lechnici v Pieninách sa zas nachádza najväčšia 
cyklistická sieť horských trás v dĺžke 15 kilometrov, je 
tvorená z troch tratí rôznej dĺžky a náročnosti. 

Okruhy dvoch z nich s názvom Griftfof (9 kilometrov) a 
Špica (5 kilometrov) sú rodinného typu s nádhernými 
výhľadmi na Tri koruny, Haligovské skaly či Belianske 
Tatry,“ priblížil Jakub Ondrej, výkonný riaditeľ 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný 
Spiš – Pieniny.  

horskej cyklistiky na jeden deň. Skúsení jazdci za deň 
zvládnu aj tri okruhy,“ poznamenal Jozef Musala, 
starosta Lechnice, ktorý stál za celou myšlienkou. 

Ako dodal, zážitok je určený pre rôzne vekové 
kategórie, za pomoci rodičov aj pre štyri-päťročné 
deti. Navyše veľkou výhodou Lechnice je, že aj keď 
sem prídete bez bicykla, môžete si ho zapožičať. 

Práve sever Slovenska je v jesennom období 
dokonalým miestom na trávenie voľného času. Aj 
v čase protipandemických opatrení si s dávkou 
obozretnosti môžu tunajšiu prírodu užiť rekreační 
cyklisti, vrátane rodín s deťmi. 

„Máme viac, než dvesto kilometrov značených 
cyklistických trás. Ide o cyklochodníky s asfaltovým 
povrchom, ale aj o horské trasy, takzvané singletraily. 
V lesoch nad Ľubovnianskym hradom sa nachádza 
singletrailový rezort Cyklostopy tvorený z ôsmych 

O vybudovanie horských ciest s poriadnou dávkou 
kyslíka v nádhernom lese Pieninského národného 
parku pri Lechnici sa pred pár rokmi pričinili tunajší 
nadšenci. Prvé trasy začali vznikať od roku 2016 a 
dnes sú vyhľadávaným miestom. „Ak chce niekto 
absolvovať všetky trate, tak s prejazdom po lesných 
cestách, od štartu po cieľ musí absolvovať približne 
20 kilometrov, čo je pre bežného laika pekná dávka 

Pieniny ponúkajú 20 kilometrov



Známymi horskými trasami sa v súčasnosti môžu hrdiť 
aj o 30 kilometrov ďalej, na severnom Spiši. Nadšenci 
a dobrovoľníci tu udržiavajú skvelé trasy v prostredí 
neďaleko Ľubovnianskeho hradu. 

„Reliéf u nás je veľmi pestrý. Dajú sa tu robiť aj 
hrebeňové prechody, pritom nejde o nezdolateľné 
kopce. Robíme tu pravidelnú údržbu, takže nadšenci 
si prídu na svoje,“poznamenal Miloš Guzy, ktorý spolu 
s ďalšími ľuďmi rozvíja tunajšiu, čoraz kvalitnejšiu 
cyklistickú infraštruktúru v regióne.

Cyklostopy majú najvyšší bod 865 metrov nad morom 
a to na začiatku Vlčej a Jeleňej stopy. Momentálne 
sa v rezorte nachádza sedem jednosmerných, jeden 
obojsmerný a jeden výstupový trail.

Množstvo zážitkových aktivít v regióne podporuje 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš 
– Pieniny.
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Hrebeňové prechody 

pri Ľubovnianskom hrade

http://www.visitspis.sk


Naši cestári počas sezóny absolvovali rad pretekov 
v rámci VRL, Okolo Malohontu v Rimavskej Sobote, 
„Po ceste SNP“ v Martine a ďalších.

Horskí cyklisti, okrem spoznávania nášho okolia, sa 
zúčastnili pretekov v rámci „Škoda cup“: Alto 
Slovakia vo Svite, Slovenský raj Hrabušice, Kaktus bike 
v Stupave a Slovenskom Jure. 

PARTNERSKÝ KLUB SCK
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Rok 2020 v SCK Magnezit Jelšava
Pavol Mlákay

Na výročnej členskej schôdzi nášho klubu vo februári 
tohto roka a po prijatí plánu činností, by vtedy nikoho 
nenapadlo, čo spôsobí pandémia COVIDU-19. 
Po skončení jej prvej vlny v apríli, sa začali rozbiehať 
naše aktivity na bicykloch prejazdami okolitej prírody 
v oblasti Muránskej planiny a Stolických vrchov.
 
19. – 21.6.2020 sa naši siedmi členovia zúčastnili na 
Slovenskom zraze cykloturistov vo Veľkých Teriakov-
ciach, ktorý zorganizoval SCK Rimava.

Jedným z najvýznamnejších podujatí, ktoré sme 
pripravili v spolupráci s mestom Jelšava, bol prvý 
uskutočnený cyklistický pretek na území Slovenska. 
V rámci „Východ road ligy“  5.7.2020 tu bolo I. kolo a 
nieslo názov „Rudnou cestou okolo Jelšavy“, ktoré 
bolo zároveň aj majstrovstvom Východného Sloven-
ska. Zúčastnilo sa tu 157 štartujúcich, medzi ktorými 
nechýbali handbikery. Za prísnych hygienicko-
epidemiologických opatrení a povolení sme to k spo-
kojnosti všetkých úspešne zvládli.

Po náročnej príprave tohto podujatia sme si dopriali 
trocha relaxu a v dňoch 18. – 20.7.2020 boli naši 
7 členovia na cykloturistike v okolí Oravskej priehrady, 
s ubytovaním v Námestove. Po kvalitných cestách a 
cyklotrasách sme navštívili miesta pod Babou horou, 
horáreň P. O. Hviezdoslava, pútnické miesto Klin 
na vrchole so sochou Krista, mesto Trstená s cyklo-
chodníkom do Nového Targu. Cestou domov sme sa 
zastavili v Oraviciach, Zuberci a na Liptovskej Mare.

Touto cestou chceme pozvať k nám priaznivcov 
cykloturistiky, kde ich čaká pekná príroda Muránskej 
planiny, Stolických vrchov, Kráľová hoľa a rarita: 
prejazd železničným tunelom, cez ktorý nikdy 
neprešiel vlak na tzv. „Gemerských spojkách“ medzi 
Magnezitovcami a Slavošovcami.



Firma SHOCart momentálne slávi 30 rokov.

 

Ş www.shocart.cz

slávi 30 rokov

V súčasnej dobe patrí svojim sortimentom k najväčším 

vydavateľstvám na Slovensku i v Česku. Do povedomia 

širokej verejnosti sa dostala predovšetkým vydávaním 

turistických a cykloturistických máp. Okrem toho však 

vydáva i automapy a autoatlasy štátov a Európy, plány 

miest, rybárske a vodácke mapy, školské a zemepisné 

atlasy, nástenné mapy a ďalšie. 

Firma pôvodne začínala vydávaním máp pre orientačný 

beh. Svoju prvú turistickú mapu okolia Veľkých Karlovic 

vydala už v roku 1992. Bol to významný míľnik a už 

nasledujúci rok vydala prvú cykloturistickú mapu Jeseníky, 

ktorá cyklistom ponúkala trasy vhodné pre cykloturistiku. 

Týmto titulom bola naštartovaná tvorba cykloturistických 

produktov, ktorá beží do súčasnosti. 

Ako darček pre turistov a cykloturistov, firma vydala k 30-tému výročiu dve limitované sady máp, ktoré pokrývajú celé 

Slovensko, resp. Česko v mierke 1:40 000.  Sada obsahuje kompletnú radu 48, poprípade 72 máp pokrývajúce celé 

územie danej republiky. Zvolená mierka je veľmi žiadaná pre svoju čitateľnosť a prehľadnosť. Mapy obsahujú kompletnú 

sieť značených cykloturistikých i turistických trás. Naviac obsahujú doporučené cyklotrasy vrátane rozlíšenia povrchov. 

Každá sada je uložená v pevnej darčekovej krabičke. Mimo užitočnej hodnoty máp, nájde sada určite uplatnenie i ako 

exkluzívny darček určený pre všetkých turistov a cykloturistov. 

Cena za darčekovú sadu máp je 63€ (SR), 84€ (ČR). Sady kúpite vo vybraných kníhkupectvách alebo si ju môžete 

objednať v e-shope vydavateľstva SHOCart

Vývoj loga spoločnosti SHOCart v priebehu 30 rokov.
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https://www.shocart.cz/sady-map-1-40-000/
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Chráň si svoj melón...
Lucia Pinterová - Origos

Každý viete, že bezpečnosť pri voľnočasových aktivitách s rodinou vonku je veľmi 
dôležitá. Ak sa chcete poriadne chrániť pri korčuľovaní, bicyklovaní či kolobežkovaní, tak 

by mala byť prilba neodmysliteľnou súčasťou vás a vašich detí. Bezpečie a iné výhody, 
ktoré potrebujete pre aktívny život, vám poskytnú jedinečné prilby Melon, ktoré sa 

vyznačujú svojimi unikátnymi vlastnosťami, ktoré nemajú obdobu. 

Zachovaj si chladnú hlavu 

Odvetrávacie otvory, ktorých je na prilbe dokopy 12, 
zabezpečujú neustály tok vzduchu a zamedzujú tým 
prehrievanie a potenie, čim by mohol vznikať 
diskomfort pri aktivitách po vonku. Veľkou výhodou 
prilby sú aj polstrované podložky Coolmax, ktoré tiež 
napomáhajú regulácii teploty v prilbe. 

Bezpečnosť na prvom mieste

Vďaka technológii spracovania prilby – vstrekovanie 
za studena „PC InMold“ je prilba jednoliatym celkom, 
ktorá vďaka tomu tlmí až o 30% lepšie nárazy oproti 
svojim konkurentom a je neuveriteľne ľahká už s 
hmotnosťou od 250 g. 

Prilby pre celú rodinu

Prilby pre najmenšie deti alebo pre mamu, staršieho 
brata alebo babku zohnať nie je žiadny problém. Na 
e-shope www.origos.eu ich nájdete pre všetky 
vekové kategórie už od 1 roku. Stačí si len vybrať 
správnu veľkosť od XXS po XXL. Vďaka odnímateľným 
podložkám rôznych veľkostí si prilbu prispôsobíte, tak 
že ju nebudete cítiť na hlave počas akejkoľvek jazdy. 
Prilby sa vyznačujú magnetickou prackou, ktorá sa 
intuitívne zapína po priblížení oboch koncov. Klik a 
ideš! Veľkou výhodou je, že nepricvikne kožu na krku 
a najmä deťom nevytvára negatívne asociácie s 
prilbou.  
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Značka Melon® je víťazom testu rakúskeho 
spotrebiteľského združenia Konsument.at a je 
schopná konkurovať etablovaným medzinárodným 
značkám. Štýlová ľahká prilba získala cenu Eurobike 
Winner Award 2013, cenu Red Dot Winner Award 
2014. Bola testovaná nezávislým švajčiarskym 
inštitútom EMPA v mene televízneho časopisu 
„KASSENSTURZ“ ako najlepšie testovaná trendová 
prilba vo svojej triede. 

V roku 2015 bol Melon „Urban Active“ ocenený ako 
„odporúčanie redaktorov“ v DIN-teste časopisu 
„aktivRadfahren“ v Nemecku. Testeri hodnotili prilby 
prísnejšie ako kedykoľvek predtým. V poslednom 
teste bolo 18 prilieb populárnych výrobcov. Iba traja 
z nich dosiahli skóre „dobré“ a Melon sa stal víťazom.

Prilby boli testované v kategóriách „ochrana pred 
nehodami“, „manipulácia“, „pohodlie“, „tepelná 
odolnosť“ a „chemikál ie“.  Základom testu 
Konsument.at bola európska norma pre cyklistické 
prilby CE EN 1078, ktorá bola doplnená rozšíreným 
novým testovacím programom. Predtým (pri starej 
skúšobnej metóde) sa meralo iba zrýchlenie v smere 

nárazu korpusu prilby. Nová metóda testuje 
predovšetkým to, ako dobre je prilba chránená a či 
je korpus prilby počas pádu vystavený rotačnému 
pohybu. Oba scenáre majú zásadný vplyv na zá-
važnosť zranení. Víťaz testu Melon vyniká vďaka pozi-
tívnym výsledkom najmä v kategórii „manipulácia a 
pohodlie“.

Melon dosiahol prekvapivý výsledok aj v pod-
kategórii „vetranie“. Pri tejto skúške sa horúci korpus 
prilby ochladzuje v prúde vzduchu a potom sa znovu 
meria teplota. Zo všetkých testovaných prilieb s „kla-
sickým tvarom korpusu“ bola odvetraná iba jedna 
ďalšia prilba okrem prilby Melon. Je to výsledok 
vďaka, ktorému prilby Melon smerujú do ligy závod-
ných cyklistických prilieb.

Po viacerých oceneniach za posledné roky a 3 nezá-
vislé testy potvrdzujú aký bol cieľ : prilby môžu vyzerať 
pekne, byť ľahké a zároveň vyhrať kvalitatívne testy. 
Estetika, manipulácia, pohodlie a bezpečnosť sú 
aspekty, ktoré sú kľúčovými pri výrobe, aby ste pri za-
kúpení a používaní prilieb Melon boli maximálne 
spokojní.

 Na kvalitu nedaj dopustiť

www.origos.eu

Vaša cesta je náš cieľ.

origos.sk

https://www.origos.eu/
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Bicyklom po cyklocestách EuroVelo
Peter Kľučka, národný cyklokoordinátor

Európska sieť cyklistických ciest s označením EuroVelo má od svojho vzniku v roku 1993 
evidovaných už 15 trás, čo bude po ich dokončení a vyznačení predstavovať úctyhodnú 

dĺžku takmer 70 000 km. Jednotlivé európske cyklotrasy prechádzajú naprieč celým 
kontinentom a približujú cyklistom najvýznamnejšie prírodné, kultúrne a technické 
zaujímavosti danej krajiny. Spravidla kopírujú toky vodných ciest a spájajú pritom 

moria a oceány. Doslova sa dá povedať, že „Kde je voda je aj cykloživot“.

o celkovej dĺžke 10500 kilometrov so zastávkou 
v Bratislave som absolvoval symbolicky v roku 
30. výročia pádu berlínskeho múru. Z celej trasy som 
tak prešiel iba 6000 kilometrov. V roku 2020 som chcel 
pokračovať z Bratislavy až do cieľa k Čiernemu moru. 

Korona vírus však zmenil moje plány a zostávajúcich 
4500 kilometrov na dokončenie trasy EuroVelo 13 
som tak odložil na rok 2021.

Cyklovýlety absolvujem sám na trekovom bicykli 
slovenského výrobcu DEMA. Veziem si zo sebou 
okrem oblečenia aj stan, spacák,  karimat, varič a 
minimálnu dávku potravín, ktoré cestou dokupujem. 
Dôležité je mať stále zo sebou dostatočnú zásobu 
pitnej vody, zopár náhradných duší a základný 
zdravotnícky balíček. Spanie riešim alternatívne 
podľa počasia a možností. Stan, penzióny, prípadne 
hotely. 

Počas mojich troch diaľkových cyklovýletov som 
okrem defektov, spadnutej reťaze a zlomenej špajgle 
nemusel riešiť žiadne väčšie technické problémy. 
A čo je dôležité, všetky cesty som absolvoval bez 
pádov a úrazov.

Jazdím síce sám, ale dennodenne stretávam 
množstvo ľudí, s ktorými sa rozprávam. Poznávam tak 
ich krajinu, zvyklosti a zaujímavosti, na ktoré Vás 
neupozorní žiadny knižný turistický  sprievodca. 
Popri krajine a ľuďoch poznávam samozrejme 
aj miestne kulinárske špeciality, dobré jedlo a vínko. 
To všetko mi vytvára pestrý obraz o krajine, ktorou 
prechádzam.

V práci sa venujem rozvoju cyklistickej dopravy a 
cykloturistiky na Slovensku. Cyklovýlety sú tak vlastne 
služobnými cestami, kde si všímam spôsob vedenia 
trasy v krajine, jej značenie, informácie o historických, 
kultúrnych a technických  zaujímavostiach v okolí 
trasy, ako aj o stravovacích, ubytovacích a 
opravárenských možnostiach. V neposlednom rade 
vnímam vytváranie bezpečných podmienok pri pre-
jazdoch miesta obcí.

Rád by som svoje skúsenosti postupne preniesol 
do zlepšenia cyklistickej dopravy u nás na Slovensku.

Slovenskom prechádzajú t r i  medzinárodné 
cyklistické trasy EuroVelo 6, EuroVelo 11 a EuroVelo 13 
o celkovej dĺžke 461 km. 

Pred pár rokmi som sa rozhodol prejsť sám na bicykli 
cyklotrasy EuroVelo 6 a EuroVelo 13, teda cyklocesty, 
ktoré prechádzajú mojím rodným mestom Brati-
slavou. Bola to výzva a mne bolo cťou plniť svoje 
predsavzatia. 

V rokoch 2016 a 2017 som prešiel na bicykli Európu 
zo západu na východ, cyklotrasu EuroVelo 6 dlhú 
4500 kilometrov, spájajúcu Atlantik s Čiernym morom 
a v roku 2019 som sa vybral na prvú časť cyklocesty 
EuroVelo 13 zo severu Európy z  nórskeho Nordkappu 
dole na juh k bulharsko-tureckým hraniciam pri Čier-
nom mori. 

Prvú časť môjho výletu po medzinárodnej ceste 
EuroVelo 13 s názvom „Cesta železnej opony“ 
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EuroVelo 6 som absolvoval v dvoch etapách. V prvej 
etape v roku 2016 od Atlantiku do Bratislavy 
v celkovej dĺžke 2500 kilometrov som sa na štart 
cyklotrasy vo Francúzsku dopravil vlakom s prestupmi 
v Zurichu a v Paríži. Potom už 23 dní na bicykli domov 
do Bratislavy. 

Druhú etapu v roku 2017 z Bratislavy do ústia Dunaja 
v Čiernom mori som absolvoval najprv 17 dní na bi-
cykli a späť domov vlakom.

EuroVelo 6 začína pri bývalej nemeckej ponorkovej 
základni pri  francúzskom meste Saint Nazaire,  
ležiacom pri ústí rieky Loire do Atlantického oceánu 
a postupne kopíruje rieky Loire , Saone, Doubs a 
francúzske vodné kanály. Nie je zrejme potrebné 
nikoho presviedčať o záujme turistov z celého sveta, 
vidieť na vlastné oči zámky na Loire, popri ktorých 
cyklotrasa EuroVelo 6 prechádza. 

Úsek cyklistickej cesty  dlhý takmer 800 kilometrov, je 
súčasťou svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Okrem možnosti návštevy sta-

rostlivo udržiavaných zámkov, postavených v pre-
krásnej scenérii okolia rieky Loire, môžu návštevníci 
obdivovať aj bohatú sieť vodných ciest. 

V minulosti boli tieto vodné cesty využívané pre-
dovšetkým na prepravu nákladu. Dnes slúžia na pre-
pravu turistov, ktorí na vlastných alebo prenajatých 
plavidlách, spoznávajú Francúzsko. Jeho prírodu, 
mestá, gastronómiu, vrátane skvelých vín, ako aj 
životného štýlu obyvateľov. Väčšina návštevníkov 
tejto vodnej cesty využíva na prepravu do blízkeho 
okolia aj bicykle.

Po prechode francúzsko-švajčiarsko-nemeckých 
hraníc a po prekonaní pohoria Čierny les pokračuje 
cesta od prameňa rieky Dunaj v Donaueschingen 
symbolicky cez štyri hlavné európske mestá Viedeň, 
Bratislavu, Budapešť a Belehrad až k ústiu Dunaja 
do Čierneho mora, pri rumunskej dedinke Sulina. 
Dunaj tu vytvára prírodnú rezerváciu „Delta Dunaja“, 
ktorá očarí každého návštevníka svojou majes-
tátnosťou a množstvom vodného vtáctva, rýb a 
turistov. 

EuroVelo 6

Zámky na Loire

Ráno na Loire...
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Fenomén medzinárodnej cykloturistickej cesty EuroVelo 6, spájajúcej Atlantik s Čiernym morom tak žije aj v ďalších 
krajinách popri Dunaji. V Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku a v Rumunsku. Druhá najväčšia európska rieka Dunaj 
ponúka po celej svojej 2 900 kilometrovej dĺžke širokú  možnosť ubytovacích, stravovacích a opravárenských 
kapacít.

Na cykloturistických mapách je EuroVelo 6 vyznačená po celej svojej 4 500 kilometrovej dĺžke, ale ten posledný a 
najdlhší 1 000 kilometrový rumunský úsek sa ešte len postupne pripravuje. Je potrebné aby spĺňal všetky technické, 
prevádzkové a organizačné podmienky medzinárodnej cykloturistickej cesty. Stojí za to vidieť dunajskú scenériu 
v úseku prírodnej rezervácie Železné vráta alebo historické fragmenty vlády rímskej ríše a odporu tráckeho krála 
Decebala.

V Rumunsku popri Dunaji sa „zastavil“ čas

Široký Dunaj pri Železných vrátach

spoľahlivý parťák...

Slovenskom vedie 168 kilometrový úsek prevažne 
po ľavej strane rieky a to od rakúskeho Bergu, až 
po maďarský Ostrihom. 

Okrem aktuálne pripravovaného úseku Kravany 
nad Dunajom – Štúrovo, prechádzajú cyklisti 
po spevnenom betónovom, prípadne asfaltovom 
povrchu. Môžu tak navštíviť Bratislavu, vodné dielo 
Čunovo- Gabčíkovo, Komárno a Štúrovo, kde 
EuroVelo 6 prechádza na pravú stranu rieky a 
smeruje ďalej do Budapešti. 

Cestou míňajú malebné juhoslovenské dedinky 
Dobrohošť, Vojku, Ňárad, Ižu, Patince, Radvaň 
nad Dunajom, Moču a Kravany nad Dunajom. 
Okrem možnosti priameho kontaktu s riekou Dunaj 
ponúkajú aj ubytovacie, stravovacie a opravárenské 

služby. Neďaleko obce  Iža  možno napríklad nav-
štíviť zvyšky rímskeho opevnenia Kelemantia, 
tvoriaceho súčasť tzv. Limes Romanus, pochá-
dzajúceho z druhého storočia nášho letopočtu. 

Medzi obcami Patince a Virt sa zase nachádza 
vzácna technická pamiatka - parná prečerpávacia 
stanica z konca 19. storočia, ktorá slúžila až do roku 
1974 na prečerpávanie priesakových a vnútorných 
vôd za dunajskú hrádzu. 

Po vybudovaní cyklistického a pešieho spojenia 
cez rieku Ipeľ, vlievajúcu sa pod Štúrovom do Dunaja 
sa vytvára možnosť dostať sa z Bratislavy do Bu-
dapešti plynule na dvoch kolesách aj po ľavej strane 
Dunaja. 
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LEGENDÁRNE MAPOVÉ VYDAVATEĽSTVO

72. výročie legendy - VKÚ Harmanec
Andrea Farkašová, VKÚ Harmanec

Určite poznáte zeleno-žlté turistické mapy. Vyrábal ich bývalý Vojenský 
kartografický ústav Harmanec a táto tradícia pokračuje dodnes, ale 

vo vydavateľstve CBS. V roku 2020 oslavovali 72. výročie. 

aj pre turistu, tak aj pre cyklistu. Bývalý štátny podnik 
VKÚ Harmanec už od nepamäti vydával špeciálne 
cyklomapy a tiež cykloatlas 1:100 000. 

Turisti ho chcú, VKÚ ho vytvorí 

V najbližších mesiacoch bude prebiehať aktualizácia 
Turistického atlasu Slovenska v mierke 1:50 000. 
Kompletný súbor 58 turistických máp z celého územia 
Slovenska bude zahŕňať zobrazenie cykloturistických 
trás, súradnicový systém WGS-84, podporu prístrojov 
GPS a užitočné informácie o turistike ako aj cyklo-
turistike. Prvýkrát v histórii bude atlas dvojjazyčný, aj 
v anglickom jazyku. Keď bude chcieť ísť cykloturista či 
turista do terénu, samozrejme nemusí celý atlas brať 
so sebou. Atlas bude pozostávať zo samostatne 
vyberateľných listov, ku ktorým nebude chýbať ani 
plastové púzdro. 

Vydavateľstvo CBS vydáva aj originálne a jedinečné 
detské maľované cyklomapy, ktorých taktiež sú trasy 
aktualizované Slovenským cykloklubom. Nakoľko sú 
cyklomapy venované najmä pre deti, sú spraco-
vávané na základe detskej tématiky a doplňujúcimi 
ilustráciami. Avšak cyklotrasy, tam aj malý cyklista 
nájde vždy aktuálne. 

Aktuálne turistické mapy si môžete pozrieť aj online 
na stránke www.vku-mapy.sk/mapy-online 

Vysoko uznávaný aj v zahraničí

Vojenský kartografický ústav v Harmanci začal svoju 
činnosť v roku 1948. Ako iste viete, jeho hlavnou 
činnosťou bola výroba a tlač máp. Celé generácie 
Čechov a Slovákov používali jeho produkty v ško-
lách, aj v bežnom živote. Avšak vyrábali aj precízne 
mapové diela pre vojenské účely. V roku 2002 sa 
štátny podnik pretransformoval na VKÚ akciová 
spoločnosť. Na Slovensku bol takmer úplný monopol, 
čo sa týka výroby máp. 

V roku 2016 odkúpilo kartografickú časť podniku 
vydavateľstvo CBS spol, s. r. o. z Kynceľovej a založilo 
novú spoločnosť VKÚ Harmanec, s. r. o. Táto 
spoločnosť pokračuje od roku 2017 v aktualizácii a 
vydávaní pôvodnej edície turistických máp Slo-
venska. Dovtedy utlmená kartografická výroba sa 
v roku 2017 opäť rozbehla naplno, keď sa spustila aj 
aktual izácia a vydávanie pôvodnej edície 
turistických máp Slovenska v mierke 1 : 50 000. 

Pri aktualizácii jednotlivých turistických máp sa všetky 
nové informácie a dáta z terénu analyzujú a 
zanášajú do mapových podkladov. Na základe 
spolupráce s Klubom slovenských turistov a 
Slovenským cykloklubom sa do mapy dostanú vždy 
aktuálne trasy.

Cyklotrasy vždy aktuálne

Spoluprácu so Slovenským cykloklubom nadviazali 
v roku 2017. Tým, že vznikali požiadavky od partnerov, 
samotných turistov a cyklistov, sa výrobcovia rozhodli 
doplniť cyklotrasy do turistických máp. Množstvo 
turistov sa venuje cyklistike a zase viacerí cyklisti 
obľubujú aj turistiku. V súčasnosti každú vydanú 
turistickú mapu korektúruje SCK, aby boli cyklotrasy 
aktuálne. Tak má mapa vyššiu pridanú hodnotu ako 

https://www.vku-mapy.sk/mapy-online/
http://www.vku-mapy.sk
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Sezońa 2020 - oddychová i hektická
Jakub Vančo

Dnes už všetci vieme, že rok 2021 bude poznačený pandémiou. Pred rokom to však 
o tohtoročnej sezóne nik ani len netušil. A presne pred rokom sa začali písať plány 

reprezentácií v cestnej cyklistike. 

S mužmi v Rakúsku a následne svetové poháre 
(N-cup) v Belgicku a Francúzsku. Ženy mali štartovať 
na etapáku v Čechách. Všetko však zrazu padlo.

Už v Turecku sme sledovali správy a rušiace sa lety 
do Talianska. Po návrate sa už Štoček nevedel dostať 
naspäť do Bologne a v konečnom dôsledku bol aj 
rád, nakoľko v Taliansku by nemohol trénovať. 

Zo začiatku iba organizátori rušili alebo presúvali 
najbližšie podujatia a tak som prvé týždne neustále 
prerábal plány reprezentácií. Neskôr však UCI zrušila 
všetko do konca júna a následne prišli aj obme-
dzenia Slovenskej vlády.  V rámci možností sme tak 
trénovali jednotlivo, neskôr v menších skupinkách a 
keď to bolo oficiálne možné, zorganizovali sme 
koncom mája menšie sústredenia v Trenčíne, kde 
sme zaradili aj simulované preteky.

A v polovici júla sme konečne mohli začať pretekať. 
Zatiaľ nie ako reprezentácia, ale kluby dostali 
možnosť zúčastniť sa pretekov na uzavretých 
okruhoch ako SlovakiaRing v rámci Slovenského 
pohára. Tá reprezentačná sezóna sa roztočila až 
začiatkom júla.

Sezóne predchádzala príprava a keďže repre-
zentácia U23 na Slovensku funguje netradične, 
takmer ako kontinentálny t ím, v decembri 
(13-15.12.2019) som zvolal väčšinu reprezentantov 
na teambuilding, v rámci ktorého sme okrem tré-
ningu prebrali sezónu a spoločné fungovanie. 

V januári som si odskočil do Španielskej Malagy 
prichystať cyklokrosovú reprezentáciu na Majstrov-
stvá Sveta. Tie som s nimi absolvoval taktiež a domov 
sme začiatkom februára viezli 35. a 36. miesto v Elite a 
62. miesto v junioroch. No, domov ako domov... 

S cestnou reprezentáciou U23 a žien sme o dva dni 
vyrazili na dvojtýždňové sústredenie do Španielskej 
Denie, ktoré bolo prioritne zamerané na vytrvalostnú 
a silovú prípravu. 

Zo 16 ľudí, ktorí boli v Španielsku som vybral 13, ktorí sa 
po týždni na Slovensku premiestnili do Tureckej 
Alanye, kde absolvovali počas sústredenia aj dvoje 
preteky. Tie priniesli Debnárovej a Machálkovej 11. a 
12. miesto a Kramarčíkovi dokonca UCI body 
za 10. miesto. Po dvoch týždňoch sme sa vrátili 
domov a mali začať sezónu v Európe. 



32

C
E
STN

Á
 C

Y
K

LISTIK
A

CYKLOTURISTICKÉ  NOVINKY2020

Ženám síce zrušili júlové preteky v ČR, ale muži 
do 23 rokov absolvovali hneď prvé UCI preteky 
v Európe 63. Dookla Mazowsza (15-18.7.2020) a 
Puchar MON (19.7.2020). 

U pretekárov bol zo dňa na deň badať lepší prehľad 
a spolupráca v balíku a aj zlepšený záver. UCI body 
sa nám však aj smolne získať nepodarilo. Za to sme 
zlikvidovali v pádoch dostatok tímového aj súkrom-
ného materiálu. 

O týždeň neskôr sme sa presunuli do Slovinska na ve-
černé kritérium a GP Kranj (25-26.7.2020), kde zaz-
namenal 10. miesto a 3 UCI body Michalička. 
Etapové preteky Vysočina Tour boli tesne pred 
štartom zrušené. Následne sme absolvovali Tour of 
Szekerland (5-8.8.2020), kde sme zbierali etapové 
umiestnenia v top 10. 

Staff, zapožičanie áut, letenky, ubytovanie,... všetko 
bolo vybavené, ale napokon pre pretrvávajúcu 
chorobu, pracovnú vyťaženosť a opatrenia v školách 
nebolo možné zostaviť reprezentáciu. Iba Medve-
ďová štartovala na pretekoch za klub a na základe 
výsledkov z tohto podujatia sa nominovala na MS. 

Ženám medzičasom zrušili aj dvoje preteky v Bel-
gicku, ktoré sme mali absolvovať a mužom Maďarskú 
V4. Zhruba v tom čase som dostal na starosti aj 
reprezentáciu mužov Elite.

Po MSR U23 a následných MSR Elite som vycestoval 
na ME vo Francúzskom Plouay (24-27.8.2020) 
so 6ticou reprezentantov U23, piatimi mužmi Elite 
vrátane Juraja Sagana a Erika Bašku, tromi ženami 
U23 a pre chorobu iba jednou ženou Elite. 

Situáciu nám skomplikoval odchod šikovného 
fyzioterapeuta z cyklistiky tesne pred Majstrovstvami 
Európy. Tie sa relatívne vydarili. Juraj Sagan zazna-
menal v špurte okresanej skupiny 15. miesto a 
Kubišovi sa špurt síce nevydaril, ale 25. miesto je 
taktiež pekné. 

Následne sa štvorica reprezentantov presunula 
na Carpathian Couriers Race (31.8.2020) do Poľska, 
kde sa najlepšie umiestnil Oros na 13. mieste. 

Preteky Tour of Kosovo boli zrušené, ako aj Poľská V4. 
Ženy mali začiatkom septembra odcestovať na pre-
teky TOUR DE I´ARDÉCHE 2.1 vo Francúzsku.

Časť reprezentácie aj s dvoma mužmi Elite, ktorí sa 
chystali na Okolo Slovenska odcestovala do Poľska 
na Solidarnosc (9-12.9.2020) a druhá partia 
absolvovala jediný N-cup sezóny Orlen (12-
13.9.2020). V časovke sme po páde eliminovali straty 
a v IRR zašpurtoval Kubiš na 7. mieste. Iba 3 sekundy 
z časovky ho delili od bodov. 
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Na najväčšom domácom podujatí,  
Okolo Slovenska sa predstavila 
reprezentácia po prvý krát so 6timi 
pretekármi kategórie U23. Ako 
jediný z kategórie Elite štartoval 
Ľuboš Malovec. Hneď v prvej etape 
mal ťažký pád Michalička, ktorý sa 
ledva stihol vrátiť z nemocnice 
na štart časovky. 

Štoček zaznamenal v prvej etape 
11. miesto a s ním aj dres najlepšieho 
Slováka a biely dres najlepšieho 
pretekára do 23 rokov. V časovke 
o dresy prišiel. Najvyššie postavený 
v celkovom poradí bol ako druhý 
Slovák Malovec. Všetci sa pokúšali 
dostať do únikov, ktoré však tento 
rok nedostávali šancu.

Počas sezóny bolo zväzom finančne podpo-
rovaných 10 mužov a 2 ženy do 23 rokov. Fungovanie 
reprezentácie ako celku hodnotím pozitívne a badať 
zlepšenie ako v pretekovom prejave tak vo výsled-
koch. Je škoda, že sme pre pandémiu nemohli 
zúročiť kvalitnú prípravu. Reprezentácia U23 koneč-
ne jazdí ako tím, nie ako jednotlivci s rovnakými 
dresmi. V sezóne sa odrazilo, kto počas prvej vlny 
pandémie bol ochotný pracovať a trénovať a kto 
tréning nechával na ľahkú váhu a následne už 

Majstrovstvá Sveta U23 a aj Česká V4 boli zrušené a tak činnosť reprezentácie U23 skončila pretekmi Okolo 
Slovenska.  Majstrovstvá Sveta v náhradnom dejisku, Imole (24-27.9.2020) absolvovala za ženy iba Medveďová a 
pätica reprezentantov, výlučne pretekárov Dukly BB. Juraj Sagan nebol uvoľnený tímom, Peter Sagan sa sústredil 
na Giro a Erik Baška bol v tom čase chorý a ani profil pretekov mu nevyhovoval. V rovinatej, ale veľmi veternej 
časovke na 37km štartoval Cully. 

Cestná sezóna v Európe sa pre nás skončila a ja som 
si už iba odskočil pomôcť bajkerom na MS XCO 
v Leongangu a následne cyklokrosárom na ME 
v Rosmalene. Pred pár dňami sa reprezentanti zhodli, 
že chcú využiť formu z ME na dráhe a tak o pár dní 
cestujeme na posledné cestné UCI podujatie na sve-
te GP Chantal Biya. Až následne uzavrieme 
tohtoročnú chaotickú, spočiatku voľnejšiu, ale 
príchodom leta veľmi hektickú sezónu a začneme sa 
pripravovať na tú nadchádzajúcu.



dostatočnú výkonnosť nestihol nadobudnúť. Som veľmi vďačný mechanikovi Szabóovi za jeho profesionálny 
prístup a dobre vykonanú prácu. Pred ME nám nastala ťažšia situácia, ktorú som prakticky do dnes nevyriešil 
adekvátnou náhradou a to odchod fyzioterapeuta Jánskeho z cyklistiky. Aj jemu patrí poďakovanie za neo-
ceniteľnú prácu pre reprezentáciu. 

Taktiež ostatní, príležitostní členovia staffu ako Vyšňa, Bogdanová, Foltán, Findrová, Málik, Búciová, Čúzy, Líška a 
Mikuš majú svoj podiel na dobrom fungovaní a zabezpečení reprezentácií a moje poďakovanie.
Ako som začal, dnes už vieme, že budúci rok taktiež nebude tradičný. Nikto však netuší ako presne bude vyzerať. 
Všetci však dúfame, že šport nebude odsúvaný na vedľajšiu koľaj, ako na Slovensku, tak aj vo svete. A že tí najlepší 
dostanú šancu presadiť sa. 
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Rok 2020 nebol naklonený organizácii kultúrnych, športových a iných akcií. Situácia ohľadom koronavírusu 
organizátorom sťažovala podmienky, častokrát museli siahnuť po presunutí termínov alebo podujatie museli 
úplne zrušiť. V poslednej dobe sledujeme i nový fenomén, ktorý vznikol,  tzv. virtuálnych alebo online podujatí. 
Pevne veríme v prívetivejšiu situáciu v roku 2021 a v to, že sa ľudia budú môcť opätovne stretávať a že už nás 
nebude ohrozovať žiaden vírus. Spolu s novým rokom a našou nádejou sa púšťame do pripravovania podujatí, 
na ktorých by sme Vás veľmi radi privítali. Je samozrejmé, že termíny sú v súčasnosti iba predbežné, všetko závisí od 
aktuálnej situácie. 

Kalendár podujatí 2021 

17. 04. 2021

26. - 29. 08. 2021

28. - 30. 05. 2021

25. 09. 2021

Bláznivý cyklovýjazd – Podolie        zrušené :(

Národný zraz cykloturistov SCK 

Bikefest Maratón Kálnica

MTB Bratislavský maratón

Lucia Bagová, Slovenský cykloklub
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RUBBEE X

Súprava na bezdrôtové prestavenie, vďaka ktorej je akýkoľvek bicykel elektrický.

kolese, pomocou nízkoenergetického čipu Bluetooth 
a sleduje parametre kadencie v reálnom čase. 
V prípade potreby, automaticky poskytuje elektrickú 
asistenciu. Aplikácia Rubbee, ktorá je k dispozícii 
na zariadeniach so systémom iOS a Android, 
poskytuje pokročilé analytické údaje o jazde a 
umožňuje ovládať výkon, rekuperačné brzdenie a 
ďalšie funkcie ako na dlani. Umožňuje tiež bezdrô-
tové aktualizácie firmvéru zariadenia, vďaka čomu je 
pripravený aj pre budúce vylepšenia.

Priekopník elektronických bicyklov Rubbee vstupuje 
na slovenský trh. Spoločnosť Rubbee, ktorá vytvára 
ľahko inštalovateľné súpravy na prestavbu bicyklov, 
predstavuje na Slovensku v spolupráci so spoloč-
nosťou Sunhorse s.r.o. svoju úplne novú bezdrôtovú 
konverznú súpravu Rubbee X. Nový a na funkcie 
bohatý Rubbee X bol navrhnutý tak, aby spojil 
najnovšie technologické objavy s lahodiacou este-
tikou a rekordne rýchlou inštaláciou. Od teraz si môže 
kúpiť Rubbee X ktokoľvek, prostredníctvom siete 
partnerov.

Bezkonkurenčná sada funkcií premení akýkoľvek 
bicykel na temperamentné viacúčelové vozidlo.

 Rubbee X je navrhnutý tak, aby poskytoval mestským 
cyklistom maximálny zážitok z jazdy. Jeho paten-
tovaná technológia rýchleho uvoľnenia umožňuje 
inštaláciu a odpojenie Rubbee, iba za jednu se-
kundu. Táto skvelá jednoduchosť robí z Rubbee X 
najjednoduchšiu inštaláciu konverznej súpravy na tr-
hu, šetrí cyklistom hodiny času na inštaláciu a šetrí 
náklady na inštaláciu. Obsahuje batérie, motor a 
elektroniku v jednom výkonnom a kompaktnom 
zariadení.

Rubbee X sa môže pochváliť bezdrôtovým 
snímačom kadencie, ktorý pomáha premeniť aký-
koľvek bicykel na elektrické vozidlo bez pridania 
jediného kábla. Snímač kadencie pripevnený na kľu-
ke sa  pripája k Rubbee, ktoré je osadené na zadnom 
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Navrhli sme elektrické riešenie, ktoré sa prispôsobuje 
potrebám jazdca, vyzerá dobre a jeho použitie je 
mimoriadne jednoduché. Priamo z krabice na bicy-
kel - riešenie skutočne plug-and-play pre každého. 
Nemohli sme myslieť na lepší spôsob uvedenia 
na slovenský trh ako s našim partnerom Sunhorse 
s.r.o.“ uviedol Gediminas Nemanis, generálny riaditeľ 
Rubbee.

Peter Kviatkovský – konateľ Sunhorse s.r.o. dodáva: 
Elektropohon Rubbee distribuujeme na slovenskom 
trhu od roku 2017 a môžeme potvrdiť že aj predchá-
dzajúce modely si u nás získali  popularitu a úspech.

Rubbee X sa tiež vie prispôsobiť potrebám užívateľa. 
Vymeniteľné modulárne batérie umožňujú konfi-
gurovať Rubbee X podľa potreby. Užívateľ môže 
využiť ultraľahký elektronický pohon na každodenné 
ľahké jazdy alebo si predĺžiť dojazd až na 48 km tak, 
že si sami nainštaluje až 3 batériové moduly. Dizajn 
batérie, ktorý je bezpečný pre leteckú dopravu, robí 
z Rubbee dokonalého spoločníka na cesty, ktorý 
umožňuje cyklistom prepravovať menej a jazdiť viac, 
kamkoľvek idú. Žiadne náradie, žiadne ťažkosti, iba 
radosť z jazdy na bicykli.

Technológia rekuperačného brzdenia umožňuje 
rozbehnúť sa v režime úspory energie a prievan 
z kopca. Ak otočíte pedálmi o pol otáčky dozadu, 
Rubbee X si začne ukladať energiu na neskôr. Čím 
viac jazdec batérie regeneruje, tým väčší má dosah. 
S Rubbee X už nie je jazda do kopca trápením.

Či už frčia medzi autami alebo jazdia v tme, mestskí 
cyklisti musia klásť dôraz na bezpečnosť na prvé 
miesto. Rubbee X im pomáha zostať viditeľní vďaka 
ultra jasnému bezpečnostnému svetlu, ktoré sa 
skladá zo 14 LED diód. Ako jedno z najjasnejších 
svetiel na trhu prichádza s radom funkcií - bezpe-
čnostné svetlo Rubbee zobrazuje stav nabitia batérie 
a funguje aj ako brzdové svetlo.

Ľahká všestrannosť vráti milióny bicyklov späť 
do ulíc. 

„Len v Európe existuje viac ako 300 miliónov bicyklov, 
ale menej ako 10% sa používa ako denný dopravný 
prostriedok. Naším cieľom je po celom svete inšpi-
rovať dochádzajúcich, aby sa zbavili automobilovej 
premávky, oprášili svoje bicykle a dostali sa na cestu. 
Prepracovaný model Rubbee X robí elektronický 
bicykel jednoduchým, príjemným a prístupným 
pre všetkých. 
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N2401- Vlkolínec - Pribylina
Lucia Bagová

Cykloturistika je vyhľadávaná predovšetkým v letných mesiacoch, no svojich priaznivcov 
si tento šport nájde i v zimnejšom období. Momentálne na našom území „úraduje“ 

miernejšia zima a tak na cestách máme stále možnosť natrafiť na viacerých nadšencov. 
Povinnou výbavou v tomto období je okrem vody i teplý čajík, teplé oblečenie a šatka 

na prekrytie tváre, nakoľko vetrík v zimnom období je veľmi zradný.

Farba: modrá
Dĺžka: 68,0 km
Prevýšenie: 1349/1264 m
Náročnosť: SPORT
Určenie: MTB
Povrch: asfalt, štrk, prírodný povrch

TIP NA VÝLET

Trasa začína v malebnej obci Vlkolínec, ktorá sa 
právom pýši titulom historickej pamiatky UNESCO. 
Pred začiatkom samotného putovania vám určite 
odporúčame návštevu tejto dedinky. Od križovatky 
cykloturistických trás na začiatku obce budeme 
pokračovať okrajom obce popri Rímskokatolíckeho 
kostola Navštívenia Panny Márie po poľnej ceste až 
do Ružomberka. Následne trasa vedie frekventova-
nou časťou mesta, kde je potreba zvýšiť opatrnosť a 
dodržiavať zásady cestnej premávky. 

Za Ružomberkom trasa prechádza po poľných 
cestám a obcami Liptovská Štiavnica, Liptovské 
Sliače, až prichádza do obce Partizánska Ľupča. 
Odtiaľto trasa pokračuje v súbehu s Liptovskou a 
Vrchárskou cyklomagistrálou. Súbeh trvá až po loka-
litu Biela Ľupča, kde Vrchárska cyklomagistrála 
odbáča vpravo. 

My pokračujeme vľavo po zvlnenom teréne popod 
Nízke Tatry. Počas celej cesty nás sprevádzajú krásne 
výhľady na okolité hory, vrcholce a polia. Celková 
scenéria pôsobí na človeka veľmi ukľudňujúco a 
čerstvý horský vzduch pôsobí blahodarne na naše 
zmysly. 

Ani my v Slovenskom cykloklube neleníme a v pos-
lednom kvartáli roka 2020 sme sa podieľali na obno-
ve desiatok cyklotrás. Jednou z nich bola i modrá 
náučná trasa vedená naprieč celým Liptovom: 
N2401 Vlkolínec – Pribylina. 

Ak máte radi výzvy, sneh a náročnejší terén, tak Vás 
srdečne pozývame na výlet na dvoch kolesách 
naprieč najväčšími kultúrnymi pamiatkami Liptova. 
Podotýkame, že trasa je označená náročnosťou 
SPORT a je zjazdná pre MTB bicykle. Pri plánovaní 
trasy zvážte svoje sily, poveternostné podmienky a to, 
že dni sú v zimnom období omnoho kratšie. V zimnom 
období je trasa vhodná i na dvojdňový výlet. 
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hľadni klesáme cez Pavčinu Lehotu na začiatok De-
mänovskej doliny. Tu prechádza trasa priamo cez 
autocamp Bystrina a poľnými cestami s peknými vý-
hľadmi prechádza obcami Ploštín, Iľanovo až do Zá-
važnej Poruby, kde odbočí doprava a obchádza 
kopec Hrádok a klesáme do obce Liptovský Ján. 

Za Liptovským Jánom nás čaká menej atraktívny úsek 
trasy. Trasa tu prechádza do Liptovského Hrádku 
po frekventovanej ceste. Je to však iba krátky úsek a 
v Hrádku trasa odbočí a doľava a definitívne sa 
rozdeľuje s Liptovskou cyklomagistrálou. Následne 
trasa lemuje hrádzu rieky Belá, na konci obce 
prechádza cez lávku, z kadiaľ je možnosť využiť 
krátku odbočku k Liptovskému hradu. 

Ďalej pokračujeme poľnými cestičkami cez obec 
Liptovský Peter do Vavrišova. Popri trase stretáme 
rozhľadňu s výhľadmi na Vysoké Tatry a okolie. Z Vav-
rišova nás už náučná cykloturistická trasa privádza 
do Pribyliny, prechádza obcou a končí pri vstupe 
do múzea Liptovskej dediny.

Dostávame sa do obce Lazisko, kde sa ocitáme 
na križovatke s modro cykloturistickou značkou. Od-
porúčame si dať v tejto obci malú odbočku a zájsť 
k Drevenému chrámu Paludza vo Svätom Kríži. Ide o 
naj-väčší drevený kostol v strednej Európe. 

Za Laziskom stúpame k malej rozhľadni, z ktorej sa 
môžeme pokochať výhľadmi na podhorie Nízkych 
Tatier a na dolný Liptov. Po krátkej zástavke pri roz-

Slovenský cykloklub funguje od roku 1994 a tak už 26 rokov spája milovníkov cyklistiky 
a cykloturistiky po celom Slovensku. 

Našim cieľom je nielen zjednotiť cyklitsickú komunitu ale i vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj.  Každoročne sa 
snažíme členský systém zatraktívniť a obohatiť ho o nové benefity pre súčasných i potenciálnych nových členov.
 
Primárnou myšlienkou členského systému je podpora našej činnosti, podpora obnovy cykloturistického značenia 
naprieč celým Slovenskom. „Na oplátku“ sa pre členov snažíme zabezpečiť rôzne výhody, zľavy a benefity 
u našich partnerov, zabezpečujeme organizáciu viacerých akcií, na ktoré majú členovia zvýhodnené vstupné, 
prípadne vstupné zdarma. Zoznam výhod, zliav a benefitov si môžete pozrieť na našom webe:
www.cykloklub.sk/clensky-system/stan-sa-clenom

Členom sa môže stať každý, koho zaujíma cykloturistika, chcel by sa zúčastňovať podujatí venovaných 
cykloturistickej tematike, alebo len chce podporiť myšlienku a prácu Slovenského cykloklubu. Prihlášku pre 
nových členov si viete ľahko nájsť na webovej stránke  alebo www.cykloklub.sk/clensky-system/stan-sa-clenom
na regionálnych cykloportáloch www.cykloportal.sk, prípadne na zadnej strane Cykloturistických noviniek.

Prihlášku je potrebné elektronicky alebo fyzicky vyplniť a zaslať nám buď poštou na adresu: Slovenský cykloklub, 
P.O.BOX B-2, 921 01 Piešťany, alebo e-mailom na adresu:  office@cykloklub.sk

Každý člen svojou registráciou a zaplatením registračného poplatku získa Členský preukaz, ktorý je platný vždy 
na jeden rok. Rozmer preukazu je totožní s veľkosťou občianskeho preukazu. Personalizáciu zabezpečí Slovenský 
cykloklub, t. j. údaje o členovi a fotka bude spracovaná elektronicky a následne hotové nové preukazy 
distribuované členom do klubov alebo samostatným členom zaslané na adresu bydliska. Preukaz bude platný len 
s validačnou známkou z príslušného roku.

Staňte sa členom klubu SCK

8 €

10 €

7 €

Dieťa, študent (do 26 rokov), dôchodca

Dospelá osoba

Členské poplatky na rok 2021:

Rodina (na osobu)

Lucia Bagová, Slovenský cykloklub

http://www.cykloklub.sk/clensky-system/stan-sa-clenom
http://www.cykloklub.sk/clensky-system/stan-sa-clenom
http://www.cykloklub.sk/clensky-system/stan-sa-clenom
http://www.cykloportal.sk/info/clenstvo-sck
http://office@cykloklub.sk


NÁŠ WEB

39

C
Y

K
LO

P
O

R
TA

L.
SK

CYKLOTURISTICKÉ  NOVINKY 2020

CYKLOPORTAL.SK
Lucia Bagová

Rok 2020 sa niesol v znamení mnohých zmien. Náš portál, venovaný cyklistickým a 
cykloturistickým trasám, taktiež čelil viacerým zmenám. I keď sú zmeny často nebadané, 

cyklistom sa snažíme pravidelne prinášať vylepšenia a aktualizácie s cieľom rozšíriť a 
zlepšiť databázu cyklotrás. 

Počas roka prešiel cykloportál hromadnou aktualizáciou, pridali sme chýbajúce trasy, aktualizovali už evidované 
trasy, aktualizovali sme fotografie i GPS mapy na stiahnutie. V súčasnosti sú na cykloportáli spracované trasy 
zo šiestich samosprávnych krajov Slovenska. Spolu majú cyklisti možnosť stiahnuť si GPS mapu vo formáte GPX 
k viac ako 600 trasám, a vyše 10 tisícom kilometrov cyklotrás. K trasám sú uvedené i základné informácie a popis, 
ktorý uľahčí nejednému cyklistovi výber trasy. 

Bratislavský kraj (ba.cykloportal.sk) Trnavský kraj (tt.cykloportal.sk)

9 ks 13 ks19 ks 18 ks17 ks 20 ks48 ks 39 ks

310,1 km 344,7 km396,5 km 391,5 km187,1 km 295,2 km222,4 km 246,9 km

SPOLU: 93 ks trás - 1 116,1 km SPOLU: 90 ks trás - 1 278,3 km 

Nitriansky kraj (nr.cykloportal.sk)

13 ks 20 ks 25 ks 33 ks

448,3 km 553,6 km 323,2 km 150,2 km

SPOLU: 91 ks trás - 1 475,3 km 

Košický kraj (ke.cykloportal.sk)

7 ks 19 ks 18 ks 30 ks

440,1 km 458,9 km 300,3 km 135,5 km

SPOLU: 74 ks trás - 1364,8 km 

http://tt.cykloportal.sk
http://nr.cykloportal.sk
http://ba.cykloportal.sk
http://ke.cykloportal.sk
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Žilinský kraj (za.cykloportal.sk)

16 ks 41 ks 78 ks 78 ks

782,2 km 904,0 km 907,0 km 345,0 km

SPOLU: 213 ks trás - 2 938,2 km 

Naša infografika znázorňuje počty a dĺžku kilometrov jednotlivých cykloturistických trás, ktoré si môžete 
stiahnuť z cykloportálov rozdelených podľa krajov.

Každú trasu z Cykloportálu si môžete voľne 
stiahnuť vo formáte GPX a nahrať do ľubovoľného 
navigačného zariadenia či mobilného telefónu, 
ktorý podporuje túto funkciu. 

CYKLOTURISTICKÉ  NOVINKY2020

Trenčiansky kraj (tn.cykloportal.sk)

12 ks 20 ks

494,5 km 581,3 km

SPOLU: 98 ks trás - 1 738,9 km 

26 ks 39 ks

402,9 km 260,2 km

GPX

http://za.cykloportal.sk
http://tn.cykloportal.sk
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CYKLOTURISTICKÉ  NOVINKY 2020

19. Národný zraz cykloturistov

Marcel Bulla

26. 8. - 29. 8. 2021 Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok

Rieka Morava na západe a hrebene Malých Karpát 
na východe budú sprievodcami na našich 
cyklopotulkách. Navštívime sútok riek Moravy a Dyje, 
ktorý je zároveň aj hranicou troch štátov. Pamiatková 
rezervácia ľudovej architektúry vo Veľkých Levároch 
nám priblíži život komunity habánov, ktorí tu žili v 16 – 
19. storočí. Svoje brány nám otvorí reprezentatívne 
barokové sídlo rodu Pálfyovcov, ako aj  kláštor a 
krypty Františkánov v Malackách, tieň mohutných 
borovíc nás odprevadí do pútnického Šaštína k Ba-
zilike Sedembolestnej Panny Márie.

Priaznivci horskej cyklistiky si preveria svoju kondíciu 
na Štefánikovej cyklomagistrále v Malých Karpatoch 
a všetci spoločne naše cykloturistické podujatie 
zavŕšime na starobylom Devíne.

V skratke sa môžete tešiť na aktívny predĺžený víkend, 
bohatý na program a zážitky v spoločnosti 
nadšencov cykloturistiky. Je samozrejmé, že program 
je iba predbežný, postupne ho budeme aktualizovať 
a dopĺňať. Nechávame tu priestor i pre Vás, ak by ste 
mali akýkoľvek nápad na zlepšenie, neváhajte nás 
kontaktovať s Vašimi požiadavkami. 

A čo na záver?  

Veríme, že nám bude počasie naklonené a proti-
epidemiologické opatrenia uvoľnené.

Tešíme sa na vás.

Našou základňou bude areál Kamenného Mlyna, 
ktorý sa nachádza blízko Plaveckého Štvrtka na pol 
ceste medzi Stupavou a Malackami. Návštevníci 
majú možnosť v areáli nájsť okrem hotelových a 
reštauračných služieb i biokúpalisko Borovica, ktoré 
je v letných mesiacoch vyhľadávané predovšetkým 
lokálnymi turistami. Ako aj názov areálu naznačuje, 
v minulosti to bol funkčný kamenný mlyn, ktorý 
používali okolití farmári takmer 200 rokov. Z pô-
vodného mlyna tu ostala iba kamenná zrúcanina, 
ktorú si mnohí návštevníci ani nevšimnú. V súčasnosti 
areál ponúka návštevníkom ubytovanie v 2-3 
posteľových izbách, prípadne v 4-posteľových bun-
galovoch. Ak nám to počasie dovolí, po výdatnej 
cykloturistike sa môžeme zrelaxovať už v spo-
mínanom biokúpalisku Borovica, ktorý tvorí súčasť 
areálu zariadenia.  

Ubytovanie v turistických cenách ponúka aj Penzión 
u Bociana alebo Ubytovanie Martina v neďalekom 
Plaveckom Štvrtku. Pre náročnejších ponúkame 
možnosť využiť ubytovanie v 9km vzdialených 
Malackách v hoteli Atrium.  

19. národný zraz cykloturistov oficiálne otvoríme 
vo štvrtok 26. 8. 2021 v obedných hodinách, 
následne nás bude čakať bohatý a aktívny program. 
Na každý deň sme pre Vás pripravili výber dvoch trás, 
ktoré preveria Vašu kondičku. Počas jazdy nás budú 
sprevádzať kultúrne a prírodné pamiatky, pekné 
výhľady a rovinatá, no pritom krásna scenéria 
Záhoria.

Milí športoví priatelia a priaznivci cykloturistiky, príďte stráviť niekoľko dní v sedle bicykla 
na Záhorie a objavte túto rozmanitú zem, ktorá je vzhľadom na svoj rovinatý ráz ideálna 

na cykloturistiku. 
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CYKLOTURISTICKÉ  NOVINKY2020

26. 8. 2021  
TRASA A: Treking - dĺžka 86 km 
Štart - 9:00 Kamenný mlyn

Kamenný mlyn – Jakubovské rybníky – Gajary (Eurovelo 13) – Moravský svätý Ján (Moravská cyklistická cesta 
004) - trojštátie SVK – CZ – AT – Petrova lúka (EV 13) - Veľké Leváre (pamiatková rezervácia ľudovej architektúry) 
– Malacky (Pálfiovský kaštieľ, Františkánsky kláštor, sväté schody) – Kamenný mlyn

TRASA B: MTB - dĺžka 56 km
Štart - 9:00 Kamenný mlyn

Kamenný mlyn – Prvý rybník – Pod Vývratom (cykotrasa 2004) - Hubálová (Štefániková cykomaistrála 047) 
Čermák (047) – sedlo Javorina (047) – Pezinská Baba (047) – Konské hlavy (047) – Pernek (Malokarpatská 
cykomagistrála 003)  – Jabloňové – Kamenný mlyn

27. 8. 2021 
TRASA A: Treking - dĺžka 100 km
Štart - 9:00 Kamenný mlyn

Kamenný mlyn -  Prvý rybník – Pod Vývratom – v. n. Vývrat – Baďura – Rohožník cementáreň (003) – Sološnica 
(VVP Záhorie) – Mikulášov (5201) – kaplnka Márie Madalény – Borský Mikuláš (5201) – Šaštín Stráže (5201) – 
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie – Gazárka (8204) – Tomky (024) – Veľké Leváre – Malacky (024) – Plavecký 
Štvrtok – Kamenný mlyn

TRASA B: MTB - dĺžka 59 km
Štart - 9:00 Kamenný mlyn

Kamenný mlyn – Lozorno (5004) – Košarisko (5003) – Kozí chrbát (047) – Biely kríž (5003) – Pod Bielym krížom (2008) 
– Malý Slavín (8007) – Marianka, pútnické miesto (8007) – Pod Klčovanicami (5003) – Borinka (2002) – Stupava 
(8015) – Lintavy Červený domček -  v. n. Lozorno – Za Bahnom – Kamenný mlyn

28. 8. 2021
TRASA: Treking - dĺžka 62 km
Štart - 9:00 Kamenný mlyn

Kamenný mlyn – Plavecký Štvrtok (024) – Láb – Lábske Jazero – Vysoká pri Morave (EV 13) – Devínska Nová Ves, 
cyklomost Slobody (EV 13) – Devín (024) – Devínske jazero (024) – Zohor (024) – Láb – Kamenný mlyn 

Postupne budeme pridávať aktuálne informácie na našu webovú stránku , www.cykloklub.sk/podujatia
na naše sociálne siete (Facebook, Instagram) a ak ste členom SCK, informácie sa objavia aj vo Vašej 
e-mailovej schránke.

Čo Vás čaká a neminie? Denný itinerár zrazu



Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefón, e-mailová adresa, 
fotograa, prípadne ďaľšie údaje potrebné k uplatňovaniu členských výhod.  

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite spolu s fotografiou na hore uvedenú adresu alebo e-mailom.

0910 645 443


