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Toto územie sme ďalej zúžili v zmysle potrieb cestovného ruchu a síce v návrhovej časti sme sa sú-
stredili najmä na také cezhraničné cyklotrasy, ktoré budú uspokojovať nielen potreby potenciálnych 
návštevníkov tohto cezhraničného koridoru, ale aj miestnych aktérov v cestovnom ruchu. Pri posu-
dzovaní týchto potrieb sme vychádzali z nasledovných faktov.

 1.1. Návštevníci
Podľa zaujímavého výskumu pána Macieja Zimkowského, jedného z najskúsenejších cyklo tour ope-

rátorov v Poľsku z roku 2008, je niekoľko zmien ohľadom vnímania cykloturistov.
Jedna z častí výskumu sa pýta KTO je typický cykloturista ? Zaužívaná predstava hovorí o tom, že sú 

to mladí ľudia, športovci, ktorí trávia dovolenku predovšetkým trénovaním svojich svalov. Aká je reali-
ta? Cykloturisti sú väčšinou osoby stredného veku, často aj dôchodcovia, vo vyššej príjmovej skupine 
obyvateľov, s malou predominanciou žien. 

Z prieskumu ďalej vyplýva, že cykloturisti uprednostňujú spevnené cesty s menšou náročnosťou na 
stúpanie, ale s vysokou koncentráciou služieb, zaujímavostí a atraktivít.

I. ANALYTICKÁ ČASŤ
1. DefINíCIA územIA 

Štúdia cezhraničných cyklotrás slovensko – poľského pohraničia je v  širšom kontexte ohraničená 
územím v administratívnej kompetencii Prešovského samosprávneho kraja a Malopolského vojvod-
stva. Rozsah takto definovaného územia je takmer 8000 km2, na ktorom žije 850 000 obyvateľov. 

Tab.1. Obyvatelia predmetného cezhraničného územia slovensko – poľského pohraničia

Okres Poprad Kežmarok Stará Ľubovňa Bardejov spolu

  obyvatelia rozloha obyvatelia rozloha obyvatelia rozloha obyvatelia rozloha obyvatelia rozloha

SR 104348 1124 63231 840 50684 624 76691 937 294954 3525

Okres Tatranski Nowotarski Nowosadecki Gorlicky obyvatelia rozloha

PL 65401 472 182010 1475 198180 1550 106544 967 552135 4464

Spolu 169749 1596 245241 2315 248864 2174 183235 1904 847089 7989

štúdia cezhraničných cyklotrás
Prešovského samosprávneho kraja  

a malopolského vojvodstva
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1.2. Miestni obyvatelia
Z jednoduchého prieskumu v teréne, v ktorom sme monitorovali záujem miestnych obyvateľov po-

skytujúcich ubytovanie vyplýva, že preferujú hostí, s dlhším pobytom ako jeden deň. Predĺžiť pobyt 
zákazníka je pre nich veľmi dôležité a tento stav sa dá docieliť rozšírením ponuky pre aktívne strávenie 
voľného času. 

V predmetnom území sa nenachádzajú významné priemyselné podniky a preto je rozvoj cestovného 
ruchu jednou z mála možností zárobku miestnych obyvateľov.

Prienikom potrieb týchto oboch významných faktorov – návštevníkov a miestnych obyvateľov – sme 
dospeli k ďalšiemu vyčleneniu predmetného územia v závislosti na dochádzkovej vzdialenosti respek-
tíve dostupnosti územia pre cykloturistov. 

Navrhované cyklotrasy prepájajú územie Slovenska a Poľska, ako aj jednotlivé regióny navzájom tak, 
aby sa ich pobyt v regióne predĺžil. Nezachádzajú ďalej od štátnej hranice ako 20 km aby zostala za-
chovaná charakteristika ich „cezhraničnosti“.

Ďalší proces detailnejšieho zadefinovania predmetného územia pokračoval berúc do úvahy fakty 
súvisiace s  prírodným a  krajinným prostredím, kultúrnymi a  historickými väzbami, dopravnou do-
stupnosťou, hraničnými priechodmi, prítomnosťou základnej turistickej vybavenosti ako ubytovanie 
a stravovanie, atrakciami.

1.3. Subregióny v predmetnom území
Predmetné územie sme rozčlenili do štyroch hlavných subregiónov:

KORidOR TATRy – SPiŠSKá MAguRA

Obce Slovenská Republika
Tatranská Lesná, Horný Smokovec, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Nový Smokovec, Tatranska Lomnica, 
Tatranské Matiare, Kežmarské Žľaby, Tatranská Kotlina, Lendak, Výborná, Malá Franková, Veľká Franková, 
Osturňa, Tatranská Javorina, Ždiar

 Obce Poľská Republika
Wyzne Lapsze, Nizne Lapsze, Lapszanka, Bialka Tatrzanska, Carna Gora, Trypsz, Lesnica, Gron, Rzepisko, 
Jurgow, Brzegi, Bukowina Tatrzanska, Szaflary, Banska Nizna, Maruszyna, Skrzypne, Banska Wyzna, Sie-
rockie, Czerwiene, Nowe Bystre, Gubalowka, Zakopane, Bialy Dunajec, Bystryk, Poronin, Suche, Zab, Mur-
zasichle, Male Ciche, Jaszcurowka, Koscielisko,
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KORidOR PieNiNy

Obce Slovenská Republika
Spišské Hanušovce, Jezerisko, Reľov,Zálesie, Matiašovce, Havka, Veľká Lesná, Haligovce, Lesnica, Lechnica, 
Červený kláštor, Spišská Stará Ves, Majere, Lysá nad Dunajcom, 

Obce Poľská Republika
Szczawnica, Koscienko nad Dunajcem, Dziadowe Katy, Grywald, Krosnica, Kluszkowce, Mizerna, Maniowy, 
Huba, Szlembark, Sromowce wyzne, Sromowce Nizne, Niedzica, Frydman, Debno, Harklowa, Knurow, 
Czorstyn

KORidOR RieKA POPRAd

Obce Slovenská Republika
Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Jakubany, Kolačkov, Chmelnica, Hajtovka,
Matysová, Malý Lipník, , Sulin, Mníšek nad Popradom, Hraničné, Kremná, Jarabina, Podsadek, Hniezdne, 
Forbasy, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Lacsková, Kamienka, Litmanová, Stráňany, Ruská Voľa nad Po-
pradom

Obce Poľská Republika
Zegiestow, Labová, Czaczow, Frycowa, Nawojowa, Chelmiec, Swiniarsko, Przyszowa, Lukowica, Olszana, 
Podegrodzie, Stadla, Jazowsko, Kadcza, Golkowice, Stary Sacz, Biegonice, Barcice, Rytro, Przysietnica, Su-
cha Struga, Kokuszka, Zawodze, Piwniczna Zdroj

KORidOR BeSKydy

Obce Slovenská Republika
Obručné, Lenartov, Malcov, Snakov, Lukov, Hrabské, Gerlachov, Kurov, Sveržov, Nižný Tvarožec, Gaboltov, 
Vyšný Tvarožec, Cigeľka, Petrova, Frička, Bardejov, Stebnícka Huta, Stebník, Zborov, Chmeľová, Regetovka, 
Becherov, Ondavka, Vyšná Polianka, Varadka, Jedlinka, Smilno, Nižná Polianka , Mikulášová, Cigla, Šariš-
ské Čierne, Hutka, Dubová, Vyšný Mirošov, Roztoky

Obce Poľská Republika
Muszyna, Szczawnik, Powroznik, Czarny Most, Tylicz, Muszynka, Slotwiny, Krynica Zdroj, Roztoka Wielka, 
Czyrna, Banica, Izby, Ropki, Wysowa, Biechnarka, Regietow, Hanczowa, Uscie Gorlicke, Losie, Skwirtne, 
Zdynia, Nieznajowa, Czarnem Radocyna, Grab, Wyszowatka, Gladyszow, Smerekowiec, Nowica, Ozenna
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V týchto lokalitách sme sa zamerali na stav a ponuku služieb pre turistov, aby sme vedeli získať ucele-
ný prehľad o schopnosti predmetného územia absorbovať turistov. Počet turistických zariadení istým 
spôsobom vypovedá aj o dopyte a dá sa z neho dedukovať aj návštevnosť územia. Podľa jednotlivých 
koridorov uvedieme porovnávacie tabuľky medzi ponukou služieb v Poľsku a na Slovensku, podrobné 
údaje na základe ktorých boli tieto tabuľky spracované sa nachádzajú v prílohách tohto dokumentu 
a to vzhľadom na ich rozsah.

1.4. Hraničné priechody v danom úseku štátnej hranice:

ŽeleZNiCA

Plaveč – Muszyna (aj osobná preprava)

POZeMNé KOMuNiKáCie

Tatranská Javorina – Łysa Polana (do 7,5 tony)
Podspády – Jurgów (osob. preprava)
lysá nad dunajcom – Niedzica (osob. preprava)
Mníšek nad Popradom – Piwniczna (osob. preprava)
Čirč – leluchów (do 7,5 tony)
Kurov – Krynica (do 7,5 tony)
Becherov – Konieczna (osob. preprava)

MAlý POhRANiČNý STyK (*) A TuRiSTiCKé hRANiČNé PRieChOdy (**)

Červený Kláštor – Sromowce Niżne**
Čirč – leluchów**
legnava – Milik*
lesnica znak graniczny ii/91 – Szczawnica**
lesnica znak graniczny ii/94 – Szczawnica**
litmanová – Jaworki**
lysá nad dunajcom – Sromowce Wyżne*
Nižná Polianka – Ożenna*/**
Piľhov – Piwowarówka*
Regetovka – Wysowa Zdrój**
Rysy – Rysy**
Stebnícka huta – Blechnarka**
Stráňany – Jaworki**
Veľká Franková – Kacwin*/**
Veľký lipník – Szlachtowa**
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2. Služby – ubytovanie
Aby boli cykloturistické trasy vnímané ako plnohodnotný produkt cestovného ruchu musí byť za-

bezpečené splnenie základných požiadaviek návštevníkov – dobre sa vyspať a dobre sa najesť. Od 
rozsahu a kvality ponuky tejto primárnej vybavenosti závisí neskôr úspech navrhovanej cykloturistic-
kej trasy. Z tohto dôvodu sme preskúmali rozsah služieb v cezhraničnom koridore, ktorý v záverečnej 
fáze vyhodnotenia navrhovaných cykloturistických trás bude jedným z kritérií určenia stupňa priority 
realizácie navrhovaného opatrenia. 

Počet zariadení a lôžok v ubytovacích zariadeniach ukazuje schopnosť predmetného územia absor-
bovať turistov, zároveň istým spôsobom vypovedá o dopyte o tieto služby takže sa dá z neho dedu-
kovať aj návštevnosť územia. Podľa jednotlivých subregiónov definovaných vyššie uvádzame údaje, 
ktoré zobrazujú rozsah ponuky ubytovacích služieb v Poľsku a na Slovensku. 

Tab.2. Počet zistených ubytovacích zariadení podľa regiónov a krajín

subregión
počet zariadení počet lôžok

SK PL SK PL

Tatry 246 1335 6684 18514

Pieniny 91 362 1030 7183

rieka Poprad 94 88 1218 3126

Beskydy a) 32 322 1018 12630

Beskydy b) 10 48 120 374

spolu 473 2155 10070 41827

Graf č. 1. Počet zistených ubytovacích zariadení podľa regiónov a krajín
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Graf č. 2. Počet zistených lôžok podľa regiónov a krajín

Z uvedeného stavu vyplýva, že na poľskej strane hranice sa nachádza viac ubytovacích zariadení ako 
na slovenskej strane čo je dané nielen tradíciou a inou legislatívou, ale aj veľkosťou trhu. V oboch kra-
jinách tvoria domáci turisti viac ako 50 % všetkých návštevníkov. Vzhľadom na rozdielnu veľkosť krajín 
a počet ich obyvateľov, sú zistené údaje relevantné. Fakt celkovej nižšej návštevnosti na slovenskej 
strane hranice by mal byť výzvou pre podnikateľov v cestovnom ruchu. 

V roku 2010 bol počet ubytovaných hostí na celom Slovensku 3,4 milióna. Na porovnanie sa na úze-
mí Malopolskieho vojvodstva počet návštevníkov vyšplhal na 11,3 milióna. 

Ak dáme do súvislosti zistené údaje v oboch samosprávnych jednotkách predmetného územia, náv-
števnosť poľského regiónu (mimo Krakowa) je 6,5 krát vyššia ako celého Prešovského kraja. Odzrkad-
ľuje sa to v masovej turistike na poľskej strane, kde centrá ako Zakopané či Szczawnica sú v hlavnej 
sezóne na hranici úplne preťažené. Rozvojové stratégie Malopolskieho vojvostva sa preto vážne zao-
berajú väčšou distribúciou turistov do ďalších susediacich území mimo súčasných hlavných destiná-
cií. Tu sa zároveň črtá možnosť spolupráce so slovenskou stranou, kde je priestor pre ponuku dovolen-
kových pobytov pre poľských občanov. 
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Tab.3. Počet návštevníkov Prešovského kraja v roku 2008, podľa krajín pôvodu návštevníkov

Návštevnosť – Prešovský samosprávny kraj, rok 2008

Krajina pôvodu Počet návštevníkov % z celkového počtu 
návštevníkov

Česká republika 88 141  

Poľsko 74973 10,20

Maďarsko 22 197  

Nemecko 21 199  

Južná Korea 12 435  

Slovensko 435 535 59,25

celkom 735 051  

Zdroj: SACR

Z uvedenej tabuľky je zrejmé pomerne nízke zastúpenie poľských turistov na slovenskej časti. Títo 
návštevníci (nie je zisťované presne z ktorej časti Poľska prichádzajú) tvoria necelé 2 % z celkového 
počtu návštevníkov, ktorí prichádzajú na dovolenku do Malopolskieho vojvodstva. 

Tab.4. Počet návštevníkov Malopolského vojvodstva v roku 2008

  počet návštevníkov %

Krakov 6800000 60,18

Malopolskie celkom 11300000  

Malopolskie – región 4500000  

Malopolskie zahraniční turisti 3000000  

Malopolskie zahraniční turisti – z toho Krakow 2460000 82,00

Malopolskie zahraniční turisti – región 540000 18

Zdroj: KieRuNKi ROZWOJu TuRySTyKi dla WOJeWÓdZTWA MAŁOPOlSKiegO na lata 2008 – 2013

Štruktúra turistov v poľskej časti sa výrazne odlišuje od slovenskej strany, kedy najvyšší príjazd tvoria 
návštevníci z Veľkej Británie 24,5 %, Nemecka 11,5 % nasledujú Slováci 7,7 % , Íri 5,4%. Vysoký podiel 
turistov z turisticky vyspelých krajín viac núti poľských podnikateľov zvyšovať kvalitu služieb, aby ob-
stáli v silnom konkurenčnom tlaku. 

Slovensko je tradičná destinácia pre návštevníkov z Čiech, Poľska a Maďarska. 
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3. Atrakcie
Krásami prírody, ktorými je tento kúsok našej modrej planéty bohato obdarený, sa v rámci štúdie 

cykloturistických trás nebudeme podrobne zaoberať, pretože táto téma je premetom v mnohých 
iných dokumentoch. Spomenieme len, že sa pohybujeme po území piatich národných parkov, dvoch 
chránených krajinných území a dvoch významných hraničných riek Poprad a dunajec. 

Pracujeme v území, kde sa prejavuje monumentálnosť Karpatského masívu vo všetkých jeho podo-
bách – od alpského pásma, miernej pahorkatiny až po hlboké a rozľahlé bukovo jedľové lesy. Vyvierajú 
to mnohé pramene liečivých minerálnych vôd, ktoré dali možnosť vzniknúť kúpeľným mestám ako je 
Krynica čo Bardejovské kúpele. Nachádzame sa na území, ktoré bolo hraničné už v staroveku a kde po-
pri sebe žili Slováci a Poliaci celé stáročia.  Vzájomná prepojenosť oboch kultúr a často aj spoločná his-
tória je vtlačená do tohto územia v podobe mnohých zaujímavých kultúrno – historických pamiatok. 

V  tejto štúdii sa zameriavame na atraktivity, ktoré vytvoril človek a ktoré tvoria turistickú ponuku 
v cezhraničnom slovensko – poľskom koridore. Jedná sa o infraštruktúru, ktorou sa môže zvýšiť atrak-
tivita navrhovaných cykloturistických trás a to: 

•	 aktívna turistika – vodné športy, jazdy na koňoch, cyklistické trasy, lanové centrá
•	 spoznávacia turistika – kultúrne pamiatky, cirkevné pamiatky,
•	 prírodné atrakcie – jaskyne, areály.

Čím je vyššia ponuka trávenia voľného času pre turistov, tým je územie príťažlivejšie pre cykloturis-
tov a cykloturistické trasy majú vyšší potenciál pritiahnuť do územia tento segment návštevníkov. Pre-
to vzhľadom na najobjektívnejšie posúdenie územia sa zameriame na počty a rozmiestnenie týchto 
atraktivít v území. Je to dôležité pre následné zhodnotenie a určenie prioritných regiónov. 

Tab.5. Počet atrakcií podľa typu a subregiónu v slovenskej časti predmetného územia

Subregióny Vodné Cyklo Koňské Kultúrne 
zariadenia

Drevená 
architektúra Jaskyne Iné Lanové spolu

Tatry 7 2 9 10 8 1 12 3 52

Pieniny 5 1 1 2 0 0 0 0 9

rieka Poprad 2 0 0 4 2 0 0 0 8

Beskydy 4 0 2 5 9 8* 0 0 20

spolu 18 3 12 21 19 1 12 3 89

*len pre odbornú verejnosť
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Tab.6. Počet atrakcií podľa typu a subregiónu v poľskej časti predmetného územia

Subregióny Vodné Cyklo Koňské Kultúrne 
zariadenia

Drevená 
architektúra Jaskyne Iné Lanové spolu

Tatry 2 0 4 24 19 4 1 4 58

Pieniny 5 1 3 6 5 0 1 4 25

rieka Poprad 6 1 0 6 5 0 1 2 21

Beskydy 6 0 20 7 41 0 0 0 74

spolu 19 2 27 43 70 4 3 10 178

Na základe terénneho šetrenia a internetového prieskumu sme zozbierali zaujímavosti a turistické 
ponuky na trávenie voľného času podľa jednotlivých subregiónov. Vodné športy zahrňujú objekty ako 
kúpaliská, plavárne, aqua parky, splavovanie. Cyklo športy obsahujú ponuku zariadení ako napr. bike 
parky. Nie sú tu zahrnuté cykloturistické trasy a ani služby, typu požičovne bicyklov, ktoré sú pomer-
ne dobre rozvinuté v hlavných strediskách cestovného ruchu. Aktivity pre konskú turistiku zahŕňajú 
objekty ako jazdiarne, stajne, vychádzky na koňoch – neobsahujú pasport konských trás, ktoré sú po-
pulárne najmä v oblasti Nízkych Beskýd v Poľsku. Kultúrne zariadenia ponúkajú návštevu múzeí, galé-
rií, hradov a zámkov. iné zariadenia zahrnuté do celkovej štatistiky predstavujú ponuku doplnkových 
aktivít ako kolobežkové dráhy, bobové dráhy, lukostreľba a podobne. Podrobný zoznam je uvedený 
v priebežnej správe č. 1.

Graf č. 3 – Porovnanie rozsahu turistickej ponuky v predmetnom území na Slovesnku a Poľsku. 

Z grafu vyplýva, že turistická ponuka sa vyvíja približne v rovnakom rozsahu na poľskej i slovenskej 
strane, s  tým že vo všetkých prípadoch je zrejmý väčší rozsah možností strávenia voľného času na 
poľskej strane.
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Bližší pohľad o rozsahu jednotlivých atraktivít a ich vzájomné porovnanie nám ukazujú nasledovné 
grafy:

Graf č. 4 Porovnanie turistickej ponuky vodných športov v predmetnom území na Slovesnku a Poľsku. 

Graf č. 5 Porovnanie turistickej ponuky cyklistických športov v predmetnom území na Slovesnku a Poľsku. 

Graf č. 6 Porovnanie turistickej ponuky hypoturistiky v predmetnom území na Slovesnku a Poľsku. 



štúdia cezhraničných cyklotrás psk a mv »12«

Graf č. 7. Porovnanie turistickej ponuky kultúrnych zariadení v predmetnom území na Slovesnku a Poľsku. 

Graf č. 8. Porovnanie turistickej ponuky drevenej architektúry v predmetnom území na Slovesnku a Poľsku. 

Graf č. 9. Porovnanie turistickej ponuky iných atrakcií v predmetnom území na Slovesnku a Poľsku
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4. Dopravná situácia
4.1. CeSTY

dopravná infraštruktúra má veľký význam pre rozvoj regiónov pohraničia a úzko súvisí s rozvojom 
cyklotrás, pretože veľká väčšina značených cyklotrás využíva existujúce pozemné komunikácie. Kva-
lita tunajších ciest je stále pomerne nízka, i keď sa v posledných piatich rokoch sa investovali nemalé 
prostriedky z programov cezhraničnej spolupráce aj do cestnej vybavenosti – napríklad rekonštrukcia 
cesty č. 543 Spišská Stará Ves – Niedzica, Nižná Polianka – Ozenna. Napriek týmto pozitívnym príkla-
dom sú mnohé cesty veľmi ťažko zjazdné pokiaľ nejazdíte terénnym automobilom – napríklad cesta 
Ondavka – Becherov, Becherov – Koniezcna. Celkovo sa v území nachádza päť cestných hraničných 
priechodov, z toho len jeden bez obmedzenia (lysá Poľana). 

Cez územie neprechádza žiadny hlavný dopravný koridor európskeho významu. Medzinárodný cest-
ný ťah je zo smeru Košice – Prešov – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom (cesta 1.triedy č. 1/68) 
– Piwniczna – Nowy Sacz (droga krajowa č. 87) je v súčasnosti v plánovanej rekonštrukcii z dôvodu 
budovania nového cestného mostu cez rieku Poprad. Rekonštrukcia a prekládka cesty umožní využiť 
pôvodný koridor na cestičku pre cyklistov. Plán začatia výstavby je rok 2012.

druhý medzinárodný cestný ťah je plánovaný cez hraničný priechod Podspády – Jurgów s neobme-
dzeným cestovným a tovarovým stykom. Z hľadiska rozvoja cestnej dopravy Poľskej republiky to má 
svoje opodstatnenie, pretože poľská cesta 1.triedy č. 49 končí práve na tomto hraničnom priechode. 

NA POĽSKeJ STRANe Sú TO NASledOVNé hlAVNé ťAhy:

1. Cesty „krajowe“ – č.49, č. 75, č. 87 (severojužné) – zodpovedajú našim cestám 1.triedy
2. Cesty „wojewodske“ – 960,969,971,981, 977 – zodpovedajú cestám 2.triedy 

NA SlOVeNSKeJ STRANe Sú NASledOVNé hlAVNé ťAhy:

1. Cesty 1.triedy – č. 67, č. 68 (severojužné) a č. 77 (západ – východ)
2. Cesty 2.triedy – č. 542,543, 544,545, 556,557 

 V celom území je pomerne hustá cestná sieť miestneho významu, ktoré sú na poľskej strane v správe 
gmín. lesné a poľné cesty majú v správe jednotlivé obce alebo príslušné lesné správy. 
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4.2. Bezpečnosť na cestách
Pre lepšie pochopenie dopravných vzťahov uvádzame dopravné intenzity motorovej dopravy vo 

vybraných cezhraničných cestných koridoroch.

Tab. č.7. – Intenzita cestnej premávky na vybraných úsekoch – cezhraničné korido-
ry, rok 2010, zdroj SSC podľa jednotlivých subregiónov 

Subregión Tatry – Spišská Magura SSC hodinová 
intenzita Cesta č.

Javorina 1193 298 67

Ždiar 2160 540 67

Belianska j. 2717 679 67

Tatranská Kotlina – Šarpanec 2106 527 67

Šarpanec – Spišská Belá 1945 486 67

Rakúsy 1789 447 67026

Tatranské Matliare 3299 825 537

Tatranská lomnica 1619 405 540

Tatranská lomnica – Veľká lomnica 3223 806 540

Poprad 12343 3086 d1

huncovce 12838 3210 67

Malý Slavkov – Kežmarok 1082 271 67024

Strážky 10185 2546 67

Subregión Pieniny SSC hodinová 
intenzita Cesta

lysá nad dunajcom 3201 800 543

Matiašovce 2031 508 542

hágy 1627 407 542

Pustavec 1870 468 542

Pustavec – Slovenská Ves 1773 443 542

Slovenská Ves 2879 720 542

Jarabina 2685 671 543

Cervený Kláštor – lechnica 2013 503 543

Veľký lipník 2021 505 543

Kamienka 1587 397 543

Spišská Belá 847 212 77

Bušovce 5658 1415 77

Bušovce – Podolínec 5658 1415 77

Podolínec – Nižné Ružbachy 4767 1192 77

Vyšné Ružbachy – Nižné Ružbachy 786 197 541009

Forbasy 3744 936 77
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Subregión Poprad rieka SSC hodinová 
intenzita Cesta

Stará Ľubovňa 7363 1841 77

Mníšek nad Popradom 1501 375 68

hraničné 1111 278 68

Kremná – Ľubonviansky hrad 1359 340 68

Sliboň 252 63 543036

Matysová – hajtovka 1050 263 543032

Chmeľnica 6201 1550 68

Plavnica 5801 1450 68

Plavnica – Plaveč 6354 1589 68

Plaveč – Ľubotín 4856 1214 68

Podpílie 3194 799 77

Orlov – Andrejovka 2711 678 77

Ruská Vola nad Popradom 1370 343 77

Ruská Vola nad Popradom/ hranice 2356 589 77A

Subregión Beskydy SSC hodinová 
intenzita Cesta

lenartov 2228 557 77

gerlachov 3183 796 77

Rokytov 4880 1220 77

Mokroluh 6266 1567 77

Petrová – Kurov 353 88 544005

gaboltov 568 142 544007

Sveržov 1386 347 544007

Bardejov – Zborov 4049 1012 77

Bardejovské kúpele 1912 478 545023

Stebnícka huta 966 242 545

Ondavka 311 78 545

Zborov – Smilno 2113 528 77

Jedlinka 1835 459 77

hutka 1521 380 77

Nižný Mirošov 1709 427 77

Andrejová 659 165 556014

Andrejová – Šarišské Čierne 384 96 557028

Šarišské Čierne – Cigla 252 63 557022

dubová – Nižný Mirošov 303 76 557022
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4.3. Zásady oddelenia motorovej a cyklistickej dopravy
Cyklisti sa často dostávajú do súbehu s motorovou premávkou, pretože cyklotrasy sú často vedené 

po existujúcich motoristických komunikáciách. V ďalšom odseku uvádzame zásady oddeľovania cyk-
listickej a motorovej premávky v závislosti od rýchlosti vozidiel a objemu (intenzity) vozdiel.

VySVeTleNie VyMedZeNýCh PlôCh Z gRAFu Č. 10.

Plocha 1 – ak je rýchlosť nižšia ako 30 km/hod, obvykle sa odporúča zaviesť zmiešanú dopravu. Pre 
zvýšenie pocitu bezpečnosti cyklistov sa môžu navrhnúť cyklistické pruhy alebo pásy, ale 
vo väčšine prípadov nie sú potrebné pretože predbiehanie vozidiel predstavuje len malé 
nebezpečenstvo nakoľko rozdiel rýchlosti je nízky.

Plocha 2 – kombinácia veľmi nízky rýchlostí a vysokých objemov dopravy sa prakticky nevyskytuje, 
preto sa neuvažuje o oddelení dopravy.

Plocha 3 – vo všeobecnosti je prijateľná komunikácia bez cyklistických pruhov, avšak ich použitie v sú-
vislosti s ďalšími dopravnými charakteristikami môže byť žiadúce. 

Plocha 4 – Cyklistické pruhy alebo pásy sú odporúčané.

Plocha 5 – cyklistické pruhy sú vhodné, hoci objemy motorovej dopravy sú natoľko nízke, že zmiešanie 
dopravy je ešte prijateľné. Neodporúčajú sa cyklistické pruhy oddelené len opticky. 

Plocha 6 – samostatné oddelené cyklistické cestičky sú nevyhnutné. Odporúčajú sa umiestniť do pri-
druženého dopravného priestoru.

VySVeTleNie MedZNýCh KRiVieK Z gRAFu Č. 10

Krivka medzi bodmi A a B určuje také kombinácie rýchlostí a objemov dopravy, pri ktorých je odde-
lenie (fyzické či optické) cyklistov od dopravnej premávky nevyhnutné.

Krivka medzi bodmi B a C vymedzuje kombináciu , pri prekročení ktorej cyklistické pruhy alebo pásy 
nie sú vhodným riešením a to z dôvodu zvýšenej pravdepodobnosti nehôd na cestách (je veľký rozdiel 
v rýchlostiach bicykla a auta, vodiči nevenujú cyklistom dostatočnú pozornosť.
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Odporúčané hodnoty maximálnej medznej intenzity cyklistov a RPDI bez vzájomnej segregácie
RPDI (skut.voz./24 h) Hodinová intenzita cyklistov (bicykel/1 h)
Menej ako 2 500 vozidiel – max. 90 cyklistov
Od 2 500 do 5 000 vozidiel – max. 30 cyklistov
Od 5 000 do 10 000 vozidiel – max 15 cyklistov
Viac ako 10 000 vozidiel – max 10 cyklistov

OddeleNie CyKliSTOV V ZáViSlOSTi Od iNTeNZiTy A RýChlOSTi CeSTNeJ PReMáVKy

V niektorých prípadoch pri rýchlosti automobilovej premávky do 40 km/hod a nízkej dennej intenzi-
te motorových vozidiel maximálne do 4000/24 hodín sa odporúča tzv. zmiešaná doprava, v ktorej sa 
cyklisti pohybujú v hlavnom dopravnom prúde bez cyklistických pruhov, pretože tie môžu paradoxne 
spôsobovať zníženie bezpečnosti cyklistov. Takéto úseky sú často kombinované s tzv. krátkymi cyklis-
tickými pruhmi, ktoré prevádzajú cyklistov cez križovatky alebo prvky spomaľujúce dopravu.

Typy cyklistických trás vzhľadom na intenzitu a  rýchlosť dopravy v  sídelných útvaroch 
Platí pri rýchlosti automobilov od 40 – do 50 km/hod (predpis 50 KM/h) 

Tab.č. 8. Odporúčané spôsoby oddelenia cyklistickej dopravy v závislosti od intenzity motorovej premávky – lit. 

Intenzita motorovej premávky
(motorové vozidlá za deň) Typ premávky

0 – 2000 Zmiešaná doprava, bez oddelenia

2000 – 6000 Cyklistické pruhy

6000 – 8000 Cyklistické pruhy, ak je možné s oddelením

8000 – 10000 Samostatné cyklistické cestičky, nevyhnutným minimum sú oddelené 
cyklistické pruhy 

10000 – 12000 Samostatné cyklistické cestičky nutné

V predmetnom území sú nasledujúce úseky ciest 1.triedy, ktoré sú v súbehu alebo sa križujú s exis-
tujúcimi cykloturistickými trasami:

Č. 67 – lysá Poľana št.hr. – Tatranská Kotlina – CM007

Č.77 – Spišská Belá – Kežmarok – CM014

V predmetnom území sú nasledujúce úseky ciest 2.triedy, ktoré sú v súbehu alebo sa križujú s exis-
tujúcimi cykloturistickými trasami:

Č.542 – lysá nad dunajcom – Spišská Belá – CM014

Č. 543 – Spišská Stará Ves – Veľký lipník – CM014

Č.537 – Tatranská Kotlina – Vysoké Tatry – CM007

Na všetkých týchto úsekoch sa odporúča oddeliť cyklistov od motorovej dopravy a to vzhľadom na 
rýchlosť premávky.
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4.4. Železničná preprava

V súčasnosti neexistuje žiadne železničné prepojenie medzi Slovenskom a Poľskom v predmetnom 
území, nakoľko po povodniach v roku 2009 zostalo jediné železničné spojenie v úseku Plaveč Muszy-
na nepriechodné z dôvodu výstavby mostu. 

Tento priestor je však naďalej vedený ako multimodálny koridor č. iX.: Kraków – štátna hranica Poľ-
sko/Slovensko – Plaveč – Prešov – Košice – Čaňa štátna hranica Slovensko/Maďarsko – Budapešť. 

Keďže z prehľadu vývoja počtu prepravených cestujúcich je vidieť výrazný pokles prepravovaných 
osôb na trati Plaveč – Muszyna, realizácia opravy železničnej trate nepatrí medzi priority. Od roku 2001 
došlo k výraznému poklesu za 6 068 prepravovaných osôb na 1488 osôb v roku 2009.

Začiatkom roka 2010 začalo rokovanie o výstavbe iX. koridoru z Poľska do Slovenskej republiky a 
Maďarska. Cieľom rokovania bolo posúdiť možnosti zapojiť sa spoločným projektom do Operačné-
ho programu pre strednú európu v oblasti výstavby a rekonštrukcie železničných prepojení v rámci 
koridoru TeN T v strednej európe. Návrh poľskej strany spočíva vo vypracovaní spoločnej štúdie usku-
točniteľnosti projektu výstavby a rekonštrukcie Pan – európskeho dopravného železničného korido-
ru spájajúceho Poľsko, Slovensko a Maďarsko. V štúdii by išlo o posúdenie možností modernizácie a 
zdvojkoľajnenia severojužného magistrálneho ťahu železničnej trate na rýchlosť 120 km/h v úseku 
hranica s Poľskom – Plaveč – Prešov – Kysak. Tieto návrhy sú už aj zapracované územnom pláne Pre-
šovského samosprávneho kraja a schválené VZN č. 17 z roku 2009.

PRehĽAd ŽeleZNiČNýCh TRATÍ V PRedMeTNOM úZeMÍ SR:

Trať č. 182 Štrba – Štrbské Pleso:dĺžka 5 km,úR – 1000 mm, ozubnicová železnica (jednokoľajná, elek-
trifikovaná – 1500 V js) pôsobnosť – VúC Prešov

Trať č. 183 Poprad – Tatry – Štrbské Pleso: dĺžka 29 km,úR 1000 mm (jednokoľajná, elektrifikovaná – 
1500 V js) pôsobnosť – VúC Prešov

Trať č. 184 Starý Smokovec – Tatranská lomnica: dĺžka 6 km, úR 1000 mm (jednokoľajná, elektrifikova-
ná – 1500 V js) pôsobnosť – VúC Prešov

Trať č. 185 Poprad – Tatry – Plaveč, Poprad – Tatry – Tatr. lomnica: dĺžka 17 km (jednokoľajná, neelek-
trifikovaná) pôsobnosť – VúC Prešov

Trať č. 188 Košice – Plaveč: dĺžka 94 km (16 km dvojkoľajná – elektrifikovaná 3 kV js, 78 km jednoko-
ľajná – elektrifikovaná 3 kV js) pôsobnosť – 19 km vo VúC Košice / 75 km vo VúC Prešov

PRehĽAd ŽeleZNiČNýCh TRATÍ V PRedMeTNOM úZeMÍ PR:

 Trať č. 564 – Krakow – Zakopane
Trať číslo – 5466 – Kraków – Nowy Sacz – Muszyna

VeReJNá hROMAdNá dOPRAVA

Medzištátna verejná hromadná doprava v slovensko – poľskom pohraničí takmer neexistuje. Tatry 
sú jediným subregiónom, kde existuje aspoň minimálne prepojenie inak ako osobným autom. V roku 
2011 tu boli štyri autobusové spoje, ktoré premávali počas letného obdobia medzi Popradom – Tat-
ranskou lomnicou a Zakopaným. Prepravu osôb medzi obomi strediskami cestovného ruchu nepravi-
delne zabezpečujú aj poľské súkromné prepravné spoločnosti. V ďalších subregiónoch sa nám nepo-
darilo zistiť žiadne možnosti hromadnej prepravy osôb medzi obomi krajinami. 
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5. existujúce cyklotrasy 
Všeobecne rozlišujeme dva pojmy v súvislosti s cyklotrasami. Jeden súvisí s cyklistickou komuniká-

ciou prevažne dopravného významu a druhý s cykloturistickou trasou prevažne rekreačného význa-
mu. V predmetnom území sa nachádzajú oba typy cyklotrás.

5.1. Značenie cyklotrás na Slovensku
Cykloturistické trasy sú také trasy, na ktorých je po zákonnej legalizácii v zmysle slovenskej legisla-

tívy osadené orientačné cykloturistické značenie. Väčšina cykloturistických trás vedie po existujúcich 
komunikáciách, účelových lesných a poľných cestách, hrádzach alebo aj cyklistických cestičkách. Cyk-
lotrasa – je vytýčený smer cykloturistickej značenej cesty, prípadne zákres cykloturistickej značenej 
cesty, chodníka a podobne, prechádzajúci okrajom miest, obcami, extravilánom, vedie po štátnych 
cestách, účelových komunikáciách, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí. Cyklotrasy na Sloven-
sku sa značia  „Jednotným systémom značenia cyklotrás“ , ktorý je schválený Ministerstvom dopravy, 
pôšt a telekomunikácii, akceptovaný Prezídiom policajného zboru SR.

Cykloturistické značenie na Slovensku upravuje STN 01 8028 – Cykloturistické značenie. Rieši rozde-
lenie cykloturistických trás, stanovuje tvar, rozmery, farby a spôsob použitia prvkov cykloturistického 
značenia. Nevzťahuje sa na pásové značenie chodníkov a zón pre cyklistov v intraviláne miest a obcí v 
zmysle dopravného značenia.

Informačné značenie na cyklistických komunikáciách sa riadi podľa vyhlášky 361/2011

Rozdelenie cykloturistických trás:

Trasy podľa určenia:
trasy pre cestnú cykloturistiku
trasy pre horskú cykloturistiku

Trasy podľa farby:
červená – označuje cyklomagistrály, diaľkové trasy
modrá – označuje dlhšie a náročnejšie trasy okrem magistrál
zelená – označuje stredne náročné a nenáročné trasy, okruhy zdravia,trasy pre rodiny s deťmi
žltá – označuje ľahké trasy a spojku medzi cyklotrasami

Vlastníctvo cyklotrasy:
Navrhovateľom  cyklotrasy môže byť ktorákoľvek záujmová organizácia, samospráva, štátna organi-

zácia. 
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5.2. Značenie cyklotrás v Poľsku
Cykloturistické trasy v Poľsku sa značia systémom, ktorý vyvinula PTTK – Poľská organizácia turistov.

„Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa, służąca do odbywania wycieczek, oznakowana 
jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne 
i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i 
w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej – okresowe zamy-
kanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach 
chronionych.“

Zdroj: Plamowski – Kiwior: Chcemy mieć szlaki rowerowe– jak to zrobić, BTC, 2010

Značenie cykloturistických trás v Poľsku sa riadi podľa inštrukcií a metodiky PTTK. Tento informačný 
cykloturistický systém patrí – na rozdiel Slovenska – do dopravného značenia a preto nie je zriedka-
vosťou, že na stĺpikoch poľských dopravných značiek je pripevnená tabuľka označujúca cyklotrasu.

Medzinárodná trasa – základná tabuľka v štvorcovom formáte 200 mm, biely podklad ohraničený 
zelenou linkou. Číslo medzinárodnej trasy sa označí k písmenu R. V prípade zmeny smeru cyklotrasy 
sa umiestni na spodnú časť tabuľky šípka.

Značenie nadregionálnych, regionálnych a miestnych trás podrobne popisujú inštrukcie PTTK. 
Vyznačenie pozostáva z umiestnenia štvorcových tabuliek (200x200) v ktorom je umiestnený symbol 
bicykla, farba trasy a vyznačenie smeru, prípadne začiatku alebo ukončenia trasy. Na dôležitých kri-
žovatkách sa umiestňujú textačné stanoviská tzv. informačné miesta, kde sa na informačnú tabuľku 
s rozmermi 200x400 umiestni popis vzdialeného cieľa, názov trasy a správca trasy.

Farby cyklotrás majú podobnú hierarchiu ako na Slovensku – hlavné trasy sú červené, nasledujú 
modré, zelené a žlté trasy.
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5.3. Cyklistické cestičky

Na rozdiel od cykloturistických trás majú cyklistické cestičky predovšetkým dopravnú funkciu a vedú 
intravilánom miest. ich priestorové usporiadanie a návrhové prvky popisuje STN 73610 Mestské ko-
munikácie. 

Základné návrhové prvky tvorí cyklistický pruh, cyklistický pás, viacúčelový pruh. Cyklistická cestička 
vedie v pridruženom dopravnom priestore a najčastejšie obojsmerná, zložená z dvoch cyklistických 
pruhov. Povrch prevažne asfalt alebo betón. Značenie na cyklistických komunikáciách dopravného 
významu sa riadi podľa Vyhlášky č. 361/2011. 

Kompetencie na zriadenie cyklistickej cestičky v zmysle platnej dopravnej politiky SR má VúC, mesto 
alebo obec, rovnako to je aj v Poľsku. 

5.4. Zhodnotenie súčasného stavu z kvantitatívneho hľadiska 

Na oboch stranách hranice sa nachádzajú vyznačené cykloturistické trasy vedúce väčšinou po exis-
tujúcich komunikáciách, ale aj samostatne vedené cyklistické cestičky, ktoré spĺňajú aj dopravnú 
funkciu. Celkový počet zistených značených cykloturistických trás v  riešenom území je takmer 950 
km. Vedú po existujúcich cestných, poľných a lesných cestách. Na poľskej strane sú to väčšinou tema-
tické cyklotrasy a tvoria základnú štruktúru cykloturistickej siete. Na Slovensku majú cyklotrasy viac 
športový charakter, ich počet je vyšší, nemajú tematické prepojenie, rešpektujú hierarchiu a číslovanie 
v zmysle platnej legislatívy. Na Slovensku ide cyklista „po žltej“ , v Poľsku ide cyklista po „Transgra-
nicznom szlaku“. 

V roku 2011 sa na Slovenskej časti predmetného územia nachádzalo 358 km evidovaných cyklotrás, 
v Poľsku 584,5 km značených cyklotrás.

Tab.č. 9 – Sumár existujúcich cyklotrás v predmetnom území Prešovského kraja

Okres km počet trás

Tatry 96,4 9

Pieniny 221,5 19

rieka Poprad 0 0

Beskydy 40 1

cyklistické cestičky

Spišská Belá – T.Kotlina 9  

B.Kúpele – Bardejov 8  

lesnica – št.hranica 1,5  

spolu 376,4 29
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Tab.č. 10 – Sumár existujúcich cyklotrás v predmetnom území Malopolského vojvodstva

Okres km počet trás

Tatry 55 3

Pieniny 112,5 1

rieka Poprad 133 2

Beskydy 284 4

cyklistické cestičky

Niedzica – zamek – št.hr. 3  

     

spolu 587,5 10

Graf č. 11 –Dĺžka existujúcich cyklotrás v predmetnom území 

Tab. č.11 – Dĺžka existujúcich cyklotrás v predmetnom úezmí Prešovského kraja a Malopolského vojvodstva

Subregión SR PL

Tatry 96,4 55

Pieniny 221,5 112,5

rieka Poprad 0 133

Beskydy 40 284

spolu 357,9 584,5

z toho cyklistické cestičky

Spišská Belá – T.Kotlina 9  

B.Kúpele – Bardejov 8  

lesnica – št.hranica 1,5  

Niedzica – zamek – št.hr.   3
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Graf č. 12 – Počet existujúcich cyklotrás v predmetnom území

5.5. Popis cykloturistických trás na poľskom území 

Hlavná Karpatská cyklistická cesta – v dĺžke 133 km sa skladá z troch častí: 
i. – z leluchowa do Nowego Sącza,
ii.A. tzv. „Wariant Łososiński” – z Nowego Sącza cez Łosinę dolną do Wytrzyszczki,
ii.B. z Nowego Sącza cez Rożnów do Wytrzyszczki.

Na túto hlavnú os ktorá sa plánuje ako medzinárodná cyklotrasa sa napájajú ďalšie vetvy:

1. Sądecki Szlak Rowerowy z Muszynki do Nowego Sącza.
2. Wielokulturowy Szlak Rowerowy z Przełęczy Wysowskiej do Sędziszowej.
3. Winny Szlak Rowerowy z Koniecznej do Tropia.
4. Królewski Szlak Rowerowy z Biecza do Przełęczy Przysłop.
5. Transgraniczny Szlak Rowerowy z długiego do Muszyny.

Okrem týchto hlavných osí sa v prihraničnom regióne vyskytujú aj menšie miestne cyklotrasy. V blíz-
kosti Piwnicznej sú to najmä MTB trasy, podobne v  lokalite Jaworki, kadiaľ vedie horská cyklotrasa 
v blízkosti hrebeňa štátnej hranice. 

Miestny okruh bol vytvorený aj na území gminy lapsze Niznie, ale použité značenie nespĺňa poľskú 
legislatívu a bude ho potrebné vymeniť. 
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5.6. Popis cykloturistických trás na slovenskom území

Najviac značených cykloturistických trás sa nachádza v subregióne Pieniny, v úzkom prepojení na 
Tatry. V masíve Spišskej Magury a Belianskych Tatier bolo v roku 2010 – 2011 obnovené značenie na 
všetkých cykloturistických trasách (150 km). Na zvyšnom území je značenie poškodené alebo úplne 
chýba. V subregióne Beskydy sa nevyskytuje žiadna značená cyklotrasa, okrajovo cez ňu vedie medzi-
národná Karpatská cyklistická cesta.

Tab. č. 12 – Zoznam existujúcich cyklotrás predmetného územia – v okrese Poprad, subregión Tatry.

  červená modrá zelená žltá dĺžka stúpanie celkom v m

typ/popis, zdroj – cieľ evid. č. evid. č. evid. č. evid. č. v km tam späť

okres Poprad

lysa Polana – Tatranska Javorina – 
T.lomnica 007       21 415 624

T.lomnica – Nadbanské (ŽSK), po 
ceste Slobody, št.c. 537 007       36 810 712

Biele Vody – Zelené pleso, trasa č.2   2860     7,4 680 45

Tatrianske Matliare – Tatranská 
lomnica   2861     5 80 97

Tatranská lomnica – Stará lesná   2862     8,5 90 156

Bielovodská dolina, jednosmerná 
horská trasa   2868     3,5 82 0

Tatr, lomnica – Štart, jednosmerná 
horská trasa č.3     5860   5 284 5

T. lomnica – Veľká lomnica     5863   7 0 135

Cezhraničná trasa Podspády – 
Jurgow, na slovenskej strane 3 

km, celá dĺžka 8 km, s celkovým 
prevýšením 59/199

      8871 3 6 65

Spolu         96,4 2447 1839
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Tab. č. 13 – Zoznam existujúcich cyklotrás predmetného územia – v okrese Kežmarok, subregión Tatry.

  červená modrá zelená žltá dĺžka stúpanie celkom v m

typ/popis, zdroj – cieľ evid. č. evid. č. evid. č. evid. č. v km tam späť

okres Kežmarok

lesnica – Kežmarok – hradisko (okr. 
levoča) 014       35 1296 960

Kežmarské Žľaby – Mlynčeky tr.č.4 – 
Kežmarok   2869     13 11 270

Kežmarok – Ľubica – Vrbov   2869     8,5 143 99

hrebeňovka Spišskej Magury – sedlo 
Toporec – sedlo pod Príslopom, MTB   2870     22 806 539

T.Kotlina (CM007) – lendak – 
Slovenská Ves     5862   9 121 229

Pod Príslopom (modrá CT – Osturňa, 
MTB trasa) – Sp. hanušovce     5865   20 323 857

Malá Franková – Kawin (Pl)       8862 4 45 100

Malá Franková – cez hrebeň – hrb – 
Bachledova dolina, prepojka CM014 a 

CM 007, len MTB
      8863 8 454 339

Podolínec – Toporec – Vojňany – 
napojenie na červenú CM 014       8864 12 243 93

Keheľ (CM 014) – Jezersko – skilift       8865 4,5 265 35

Rakusy – Šarpanec       8866 5 73 24

Červený Kláštor – Niedzica (Pl) – 
cezhraničná cyklotrasa       8868 6,5 177 129

Ždiar       8867      

huncovce – Žakovce – Vrbov       8869 7 117 95

Spolu         154,5 4074 3769
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Tab. č. 14 – Zoznam existujúcich cyklotrás predmetného územia – v okrese Stará Ľubovňa, subregión Pieniny

  červená modrá zelená žltá dĺžka stúpanie celkom v m

typ/popis, zdroj – cieľ evid. č. evid. č. evid. č. evid. č. v km tam späť

okres Stará Ľubovňa

lesnica – V.lipník – Červ.Kláštor 014       19 467 463

Veľký lipník – cez hrebeň do 
Podolínca, pre MTB   2871     17 593 578

Veľký lipník – haligovce – sedlo – 
Toporec – št.c.72     5861   17,5 389 323

Pieninská cesta okolo 
dunajca,lesnica – Čevrený Kláštor     5864   8 296 274

Červený Kláštor – lesnica, MTB       8862 5,6 388 352

spolu         67,1 2133 1990

Tab. č. 15 – Zoznam existujúcich cyklotrás predmetného územia – v okrese Bardejov, subregión Beskydy

  červená modrá zelená žltá dĺžka stúpanie celkom v m

typ/popis, zdroj – cieľ evid. č. evid. č. evid. č. evid. č. v km tam späť

okres Bardejov

Karpatská cyklistická cesta – Stará 
cesta – Raslavice – Osikov – hertník – 

Šiba – Bardejov
015       22 332 348

Karpatská cyklistická cesta – Bardejov 
– Andrejová – Šar. Čierne 015       17,5 257 191

Spolu         39,5 589 539

5.7. Cyklistické cestičky v riešenom území.

Cyklistické cestičky sú drahé. Priemerná cena za 1 km vybudovania cyklistickej cestičky je 200 000 
euro, kilometer vyznačenia cykloturistickej trasy sa priemerne zmestí do 200 euro. To, že počet takých-
to cyklotrás je oveľa nižší ako počet značených cyklotrás, nie je otázkou len ceny. Sú to najmä zložité 
majetkoprávne vzťahy ako pri každej líniovej stavbe, a dlhodobosť procesu vysporiadania vlastníc-
kych vzťahov. 
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Okrem populárnej tzv. Pieninskej cesty vedúcej z Červeného kláštora do Szczawnice, sú všetky cyk-
listické komunikácie výsledkom úsilia posledných desiatich rokov. 

1. Spišská Belá – Tatranská Kotlina – samostatná cyklistická cestička v dĺžke 9 km
2. Niedzica zámok – štátna hranica SR – zdieľaný pás pre peších a cyklistov v dĺžke 3 km
3. Krosnienko – cyklistické pruhy a časť cestného mosta – 
4. Szczwanica – cyklistická cestička – v dĺžke 2 km
5. Muszyna – cyklistická cestička miestneho významu – 
6. Bardejov – Bardejovské kúpele –samostatná cyklistická cestička, zdieľaný priestor peší cyklisti 

v dĺžke 5 km

5.8. Intenzity cyklistov na vybraných hraničných priechodoch

intenzitu cyklistov sme zisťovali vlastným sčítaním, ktorý sa uskutočnil v  letných mesiacoch roku 
2011 – august, september. Porovnávacie údaje zo sčítania sú uverejnené v nasledujúcej tabuľke. Sčí-
tacie miesta motoristov a  cyklistov sme umiestnili v  blízkosti hraničných priechodov predmetnom 
území štúdie. Zistené intenzity budú slúžiť na určenie stupňa priority v území.

Tab. č. 16 – Výsledky sčítania cyklistov na vybratých hraničných priechodoch

subregión lokalita počet cyklistov počet A,O,M

TATRy
Tatranská Kotlina 138 nesledované

Podspády – Jurgów 19 893

PieNiNy
litmanová – Jaworki 0 4

Červený Kláštor – Szczawnica 987 0

 POPRAd – rieka Mníšek nad Popradom – 
Piwniczna 38 872

BeSKydy

Kurov – Tylicz 2 202

Stebnícka huta – Blechnarka 0 31

Nižná Polianka – Ozenna 20 896

Becherov – Konieczna 1 128
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6. Plánované cyklotrasy
V predmetnom území sa vyskytuje viacero zámerov pre cyklotrasy, ktoré sú výsledkom úsilia mno-

hých aktivistov, pracovníkov samosprávy a samozrejme aj urbanistov – odborníkov na územné pláno-
vanie. Pohybujeme sa v území, kde sa stretávajú všetky typy hierarchie cykloturistických trás – kon-
tinentálna sieť eurovelo, medzinárodné diaľkové okruhy, národné magistrály, regionálne a miestne 
cyklotrasy.

6.1. euroveLo

euroVelo je európska sieť cyklotrás, ktorá je projektom európskej cyklistickej federácie (eCF). Projekt 
rozvíja 12 trans – európskych cyklotrás s celkovou dľžkou 66 000 km (45 000 km tras je už zrealizova-
ných) spájajúcich všetky krajiny európy. Jej podstatnú časť tvoria existujúce národné a miestne cyk-
lotrasy. 

Cez riešené územie prechádza navrhovaná trasa Eurovelo č. 11, takzvaná Východoeurópska 
trasa z nórskeho North Capu do Atén v dĺžke cca 6000 km. 

Táto trasa nemá presne špecifikované vedenie na slovenskom území, v Poľsku prichádza z Noweho 
Sacza ku hraničnému priechodu Piwniczna – Mníšek nad Popradom. Odtiaľ je hrubý koridor navrhnu-
tý smerom na Prešov, Košice. Kde bude trasa prekračovať hranice Slovenskej republiky a Maďarska je 
v štádiu jednania. Presné vedenie trasy bude vytýčené na základe súhlasných stanovísk miesta a obcí 
na trase. V návrhu tejto štúdie budú predstavené 2 alternatívy trasovania.



štúdia cezhraničných cyklotrás psk a mv »29«

Vzhľadom na význam tejto trasy v celkovej koncepcii cezhraničných cyklotrás uvádzame zásady na-
vrhovania a vedenia trás eurovelo, ktoré sú publikované na stránke eCF. 

6.1.1. Základné pravidlá vedenia trás EuroVelo

•	 Priamosť propojenia hlavných miest štátov a regiónov – priamosť vedenia trasy závisí na požia-
davkách hlavných cieľových skupín. Pokiaľ sa jedná o cykloturistov, nepotrebujú sa pohybovať 
po priamke, ale trasa by sa nemala otáčať do opačného smeru.

•	 Atraktivita trasy – dostatok turisticky atraktívnych miest v atraktívnej krajine, identifikácia uSP 
trasy (unique selling promotion).

•	 Bezpečnosť trasy – vedenie trasy mimo frekventované pozemné komunikácie.

•	 Komfort trasy – vedenie trasy by malo byť bez veľkého prevýšenia, s celoročne zjazdným povr-
chom.

•	 Jednotné a zrozumiteľné značenie aj pre zahraničných cykloturistov – aplikovať logá európ-
skych a cezhraničných trás na štandardné národné značenie.

•	 dostatok služieb pozdĺž trás – ubytovacích a stravovacích – Cyklisti vítaní apod., cyklo servisy a 
požičovne, odpočívadlá a prístrešky apod.

•	 efektívna propagácia trasy a aktualizované informácie o trase – vlastní web stránky, cyklomapy 
a sprievodcovia, existencia ďalších turistických produktov vrátane miestnych regionálnych cyk-
lotrás ako jazdenie na koni, pešie trasy a podobne. 

•	 dopravná dostupnosť – napojenie na hromadnú dopravu – predovšetkým vlak, cyklobusy apod.

•	 Jednotná koordinácia na európskej /eCF/ a národnej úrovni.

6.1.2. Základné pravidlá značenia trás EuroVelo

Základné pravidlá značenia diaľkových európskych trás euroVelo vychádzajú z Príručky eCF z roku 
2006. Tato príručka sa zakladá na vyhodnotení „Prieskumu značenia tras euroVelo,“ ktorý v roku 2006 
vypracovala švajčiarska Nadácia VelolandSchweiz – dnes Nadace SchweizMobil)) v spolupráci s európ-
skou cyklistickou federáciou (eCF) a projektom na euroVelo trase Atlantik – Čierne more.

ZNAČeNÍe TRAS euROVelO

Značenie je založené na báze značenia národných európskych trás, ktoré bude len priradené k už 
existujúcej cyklotrase, čím sa stanoví konečná trasa euroVelo.

Jednotlivé varianty značiek odrážajú rozdielne požiadavky jednotlivých krajín. Zohľadňujú indivi-
duálne a finančne únosné značenie trás euroVelo, ktoré sa ale zdajú cyklistom jednotné navzdory 
drobným odlišnostiam v prevedení.

ČÍSlOVANie TRáS

Číslovanie trás sa koordinuje s európskou cyklistickou federáciou, ktorú na Slovensku zastupuje Slo-
venský cykloklub a v Poľsku ........



OZNAČeNie TRáS

Prvá priorita – integrované značení tras

Základná verzia značenia Verzia s názvami trás Verzia s názvami trás a internetovými 
adresami

Druhá priorita, kombinované značenie trás

Môže sa použiť pre existujúce značenie, pokiaľ je nedostatok miesta pre integrované značenie a tam, 
kde žiadne ďalšie značenie už nebude pridané.

Informačné značenie existujúcich trás

Základná verzia  Verzia s názvom trasy Verzia s názvom trasy a internetovými 
adresami 

Zabezpečiť, aby existoval kontrast medzi obidvomi informačnými panelmi! 
Farby, písmo na značkách

   
Pantone: Reflex Blue 

cmyk: 100/80/0/0 
RgB: 0/51/153 
www: 003399

Pantone: yellow 
cmyk: 0/0/100/0 
RgB: 255/204/0 
www: FFCC00

 Frutiger 87 extraBlackCn
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rozmerY zNAČeNIA:
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Príklady rôznych typov značenia jednej Eurovelo trasy (Dunajská cyklistická cesta) v jednotlivých krajinách.

6.2. Plánované medzinárodné cyklotrasy

6.2.1. Okolo Tatier

Príklady rôznych typov značenia jednej Eurovelo trasy (Dunajská cyklistická cesta) v jednotlivých krajinách.
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6.2. PLÁNovANé meDzINÁroDNé CYKLoTrASY

Okolo Tatier

V predmetnom území je dlhodobo plánovaný zámer veľkého medzinárodného okruhu Cesta okolo 
Tatier, ktorého nositeľom je euroregión Tatry. Takmer 300 kilometrová trasa vedie cez regióny Podha-
lie, Orava, liptov a Spiš. „hlavným cieľom je rozšíriť potenciál cestovného ruchu a turistiky v eurore-
gióne Tatry na oboch stranách hranice v historickej, kultúrnej, prírodovednej, zemepisnej, poznávacej 
a vlastivedno – vzdelávacej oblasti.“ (zdroj: Na bicykli okolo Tatier, ZRT).

Medzinárodná trasa Okolo Tatier má podobnú filozofiu ako eurovelo a síce prepojiť existujúcu sieť 
značených cyklotrás a cyklistických cestičiek do spoločného turistického produktu.

Vedenie trasy:

„Cez Poprad prejdeme mestskou komunikáciou okolo rieky Poprad, na hlavnú cestu sa napojíme 
na poslednej svetelnej križovatke a popod železničný nadjazd pokračujeme neznačkovanou štátnou 
cestou č. 67 cez Veľkú lomnicu a huncovce o mesta Kežmarok. 

Mesto Kežmarok naplánovalo na rok 2012 realizáciu cyklistickej cestičky do Spišskej Belej. Bude to 
dobrý počin nielen z hľadiska skvalitnenia dopravnej obslužnosti územia z hľadiska potrieb cyklistov 
ale aj prínos pre zámer medzinárodnej cyklotrasy okolo Tatier. 

Zo Spišskej Belej pokračujeme cez Toporec a haligovce cestou do Veľkého lipníka a Červeného Kláš-
tora, kde sa napojíme na plánovaný úsek magistrály časť Pieniny. do stavu územného rozhodnutia je 
pripravená projektová dokumentácia na úsek Červený Kláštor – Majere – Spišská Stará Ves. Plánovaná 
cyklotrasa vedie okolo rieky dunajec až ku cestnému mostu cez potok Rieka, kde končí pred križovat-
kou ciest 542 a 543. Od križovatky ciest vedie trasa smerom ku hraničnému priechodu lysá nad du-
najcom, kde sa napája na novovybudovaný chodník smer Niedzica zámek. Od tejto novej cyklistickej 
komunikácie (združený pruh pre peších a cyklistov) je trasa naplánovaná okolo jazera Czorstyn až do 
Noweho Targu.
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6.3. mIeSTNe TrASY A CeSTNé objeKTY

6.3.1. Okolo Dunajca – poľská strana
V náväznosti na zámer cyklotrasy okolo Tatier je do úrovne vypracovanej projektovej dokumentácie 

urobená cyklistická cestička okolo rieky dunajec, ktorá vedie cez Sromowce Nizne do Sromowce Wys-
nie, ktorá pomôže dotvoriť charakter veľmi silného cykloturistického koridoru Pienin. 

6.3.2. Most pre peších a cyklistov v Sulíne
V roku 2008 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre lávku pre peších a cyklistov cez rieku 

Poprad medzi Sulínom a poľským Zegiestow – Muszyna. Projekt nebol zrealizovaný z dôvodu nedo-
statku finančných prostriedkov.

6.3.3. Cestný most Mníšek nad Popradom – Piwniczna
V roku 2012 je naplánovaná výstavba nového cestného mosta cez rieku Poprad medzi obcami Mní-

šek nad Popradom a  Piwniczna. Most je súčasťou cezhraničného projektu, Slovenská správa ciest 
bude realizovať mostnú konštrukciu a ich poľský partner prístupovú cestu. 

Tento projekt je veľmi dôležitý pre návrh cyklotrás v danom území z nasledovných hľadísk:

1. Stará cesta silne poškodená zosuvmi a v súčasnosti neprejazdná pre nákladné vozidlá sa pone-
chá pre potreby cyklistov a peších. Motorová doprava bude odklonená na nový cestný most.

2. Medzinárodný koridor štátnej cesty č.68 bude viac využívaný motorovou premávkou a vzhľa-
dom na šírkové usporiadanie a viaceré neprehľadné zákruty nebude bezpečný pre cyklistov. 
Z tohto dôvodu neodporúčame v tomto úseku žiadnu cyklotrasu, pokiaľ nebude vybudované 
mimo hlavného dopravného priestoru.

3. hraničný priechod Mníšek nad Popradom – Piwniczna je miestom, kde na Slovensko vstupuje 
eurovelo č. 11.
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6.3.4. Bardejov – Bardejovské kúpele
ul. duklianska – Bardejovské Kúpele – vypracovanie projektovej dokumentácie, realizácia sa predpo-

kladá v rámci rekonštrukcie prieťahu mestom Bardejov a obchvatu dlhej lúky
 – Bardejov – Bardejovská Nová Ves ii. etapa – ide o  projektovú dokumentáciu ii. etapy výstavby 

chodníka a cyklotrasy.

6.4. CezhrANIČNé TrASY A územNý PLÁN PSK

V územnom pláne Prešovského samosprávneho kraja sú navrhnuté nasledovné koridory pre cyklotrasy:

•	 Bardejov – Zborov – Nižná Polianka – Ozenna (Pl)

•	 Chmeľová – Regetovka

•	 Zborov – sedlo Blechnarka

•	 Plavnica – Ľubotín – Čirč – leluchów (Pl)

•	 Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom (po ceste č. 68)

•	 Mníšek nad Popradom – Malý lipník – Plavnica

•	 lesnica – Veľký lipník

•	 lesnica – Spišská Stará Ves

•	 Osturňa – lapszanka (Pl)

•	 Vysoké Tatry – Tatranská lomnica
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7. ochrana prírody a životné prostredie

7.1. KATegórIe Chú PoDľA zÁKoNA 287/1994 z.z. o oChrANe PríroDY A KrAjINY

Chránená krajinná oblasť
Rozsiahlejšie územie, spravidla o výmere nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými 

pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny 
alebo so špecifickými formami historického osídlenia môže ministerstvo všeobecne záväzným práv-
nym predpisom ustanoviť za chránenú krajinnú oblasť. (§13 ods.1) – druhý stupeň ochrany

Národný park
Rozsiahlejšie územie, spravidla o výmere nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezme-

nenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregio-
nálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad 
ostatné činnosti, môže vláda nariadením vyhlásiť za národný park. (§14 ods.1) – tretí stupeň ochrany

Chránený areál
Menšie územie, spravidla o výmere do 1 000 ha, ktoré v prevažnej miere predstavujú biokoridory, 

interakčné prvky alebo biocentrá miestneho alebo regionálneho významu, môže okresný úrad život-
ného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou za chránený areál. (§16 ods.1)

Za chránený areál možno vyhlásiť aj územie s trvalejším výskytom chránených druhov živočíchov 
alebo s náleziskami chránených druhov rastlín, nerastov a skamenelín, plochy slúžiace na prírodo-
vedecké a kultúrno – výchovné účely a niektoré časti prírody dotvorené ľudskou činnosťou, najmä 
umelé vodné plochy, arboréta, parky, záhrady a lomy. (§16 ods.2) – štvrtý stupeň ochrany

Prírodná rezervácia
Menšie územie, spravidla o výmere do 1 000 ha, ktoré predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou 

málo pozmenené ekosystémy a biocentrá, môže okresný úrad životného prostredia vyhlásiť všeobec-
ne záväznou vyhláškou za prírodnú rezerváciu. (§17 ods.1)

Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnej-
šieho prírodného dedičstva štátu, môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym pred-
pisom za národnú prírodnú rezerváciu. (§17 ods.2) – piaty stupeň ochrany

Prírodná pamiatka
Bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla o výmere do 50 

ha, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam, najmä odkryvy, 
skalné útvary, kamenné moria, prelomové doliny, presypy, časti vodných tokov, pramene, ponory, ja-
zerá, môže okresný úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou za prírodnú 
pamiatku. (§18 ods.1)

Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva 
štátu, môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za národnú prírodnú 
pamiatku. (§18 ods.2) – piaty stupeň ochrany
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7.2. reguLATívY vo vzŤAhu K vYužívANIu ChrÁNeNýCh území Pre CYKLoTurISTIKu

1. stupeň ochrany
Prvý stupeň ochrany platí všeobecne na území Slovenskej republiky, ktorému sa neposkytuje územ-

ná ochrana čiže na území mimo osobitne vyhlásených chránených území. Pre cykloturistiku nie sú 
stanovené žiadne regulatívy.

2. stupeň ochrany

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný:
•	 vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, 

cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
•	 budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej 

trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,

•	 umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastava-
ného územia obce

3. stupeň ochrany

Na území, na ktorom platí 3. stupeň ochrany, je zakázané:
•	 vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľ-

nice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
•	 budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej 

trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,

•	 umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek 
iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule

4. a 5. stupeň ochrany

Na území, na ktorom platí 4. a 5. stupeň ochrany, je zakázané
•	 vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľ-

nice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy

•	 umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný 
alebo propagačný pútač, alebo tabuľu.

Na území, na ktorom platí štvrtý a piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 
prírody na 
•	 budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej 

trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,

Z uvedeného vyplýva, že budovanie cyklotrás je v zásade možné aj v chránených územiach, pokiaľ to 
odsúhlasí orgán ochrany prírody.
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7.3. zozNAm ChrÁNeNýCh území euróPSKeho výzNAmu v PreDmeTNom 
území Č. 3/2004−5.1 zo 14. júLA 2004

223. Belianske lúky
Katastrálne územie: Spišská Belá
Stupeň ochrany: 4
Odôvodnenie návrhu ochrany: územie je navrhované z dôvodu ochrany 
biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Slatiny s vysokým 
obsahom báz (7230), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na 
vápnitom podloží (6210) a druhu európskeho významu: jazyčník sibírsky 
(ligularia sibirica).

224. Beliansky potok
Katastrálne územie: Spišská Belá
Stupeň ochrany: 4
Odôvodnenie návrhu ochrany: územie je navrhované z dôvodu ochrany 
druhu európskeho významu: mihuľa potočná (lampetra planeri).

255. Malé Osturnianske jazerá
Katastrálne územie: Okres Kežmarok: Osturňa
Stupeň ochrany: 4,5
Odôvodnenie návrhu ochrany: územie je navrhované z dôvodu ochrany 
biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Pre-
chodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: kunka 
žltobruchá (Bombina variegata).

257. Pieninské bradlá
Katastrálne územie: Okres Stará Ľubovňa: Jarabina, Kamienka, litmanová
Stupeň ochrany: 2
Katastrálne územie: Jarabina
Katastrálne územie: litmanová
Odôvodnenie návrhu ochrany: územie je navrhované z dôvodu ochrany bio-
topov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou 
vegetáciou (8210), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), nížinné a podhor-
ské kosné lúky (6510) a Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na 
vápnitom podloží (6210).
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258. Pieniny
Stupeň ochrany: 3
Katastrálne územie: haligovce, lesnica
Stupeň ochrany: 4
Katastrálne územie: Červený Kláštor, haligovce
Stupeň ochrany: 5
Katastrálne územie: Červený Kláštor, haligovce, lechnica, lesnica

259. Plavečské štrkoviská
Katastrálne územie: Okres Stará Ľubovňa: Plaveč
Stupeň ochrany: 4

275. Tatry
Katastrálne územie: Okres Kežmarok: lendak, Poprad: Štôla, Starý Smokovec, 
Štrbské Pleso, Tatranská lomnica, Tatranská Javorina, Ždiar,

280. Veľké Osturnianske jazero
Katastrálne územie: Okres Kežmarok: Osturňa
Stupeň ochrany: 3,5
Odôvodnenie návrhu ochrany: územie je navrhované z dôvodu ochrany bio-
topov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Bukové a 
jedľové kvetnaté lesy (9130), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodze-
né eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponore-
ných 205 cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo hydrocharition (3150) a 
druhov európskeho významu: kosáčik plavúňovitý (drepanocladus vernicosus), 
kunka žltobruchá (Bombina variegata) a mlok karpatský (Triturus montandoni).
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II. NÁVRHOVÁ ČASŤ

1. Východiskové podklady

Podkladmi pre spracovanie  návrhu nových cykloturistických trás v predmetnom území sme 
vychádzali z najmä:

- z výsledkov analytickej časti tejto štúdie,  

- terénneho šetrenia celého územia

- existujúcich územnoplánovacích podkladov a dokumentácií 

- z výstupov pracovných rokovaní so zástupcami z regiónov.

Stručné zhrnutie vstupných údajov:

V kraji sa nachádza 942 kilometrov cykloturistických trás, z toho 358 km je na Slovensku 
a 584 v Poľsku. Takmer všetky trasy vedú po existujúcich motorových komunikáciách, lesných 
a poľných cestách. 

V Poľsku majú všetky cyklotrasy diaľkový charakter a sú navrhované ako tématické: Vínna 
cesta, Cezhraničná trasa, Sadecká či Karpatská. Sú vyznačené podľa značenia PTTK. 

Na Slovensku sa riadia platnou legislatívou (STN 01 8028) a sú značené farbami a číslami. 
V území prebieha Tatranská cyklomagistrála č. CM007, Spišská cyklomagistrála č. CM014 
a medzinárodná Karpatská cyklistická cesta č. 015.  

Žiadne cykloturistické trasy sa nenachádzajú v oblasti okolo rieky Poprad (okres Stará 
Ľubovňa) a v Beskydách mikroregiónu Makovica (okres Bardejov). 

Cyklistické cestičky mimo intravilánu mesta sú len v Bardejove – Bardejovské kúpele, Spišská 
Belá – Tatranská Kotlina a Niedzica  zamek – št. hranica.  Spolu 20 kilometrov. 

Najväčšia cyklistická premávka je v úseku Pieninskej cesty – Červený Kláštor  (SK) – Szczawnica 
(PL). Počas sčítania cyklistov (sobota, júl 2011) sme napočítali 987 cyklistov za 6 hodín 
v oboch smeroch. Všetky ostatné hraničné priechody sú oproti tomuto číslu ďaleko pozadu.

Z hľadiska zaujímavosti a atraktivít sú obe územia vyrovnané, Slovensko je výrazne slabšie 
ohľadne počtu poskytovaných služieb. 

Cez územie vedú cesty 1.triedy č. 68, 77 a 67 na Slovensku, v Poľsku sú to cesty č. 49 a 75.  

Prvé návrhy sme odkonzultovali so zástupcami z jednotlivých subregiónov a ich pripomienky 
zohľadnili v tomto návrhu. Získané územnoplánovacie podklady z nasledovných lokalít:

- cyklistické komunikácie  Smokovec – Tatranská Lomnica, mesto  Vysoké Tatry

- cyklistické trasy v Belianskych Tatrách

- okruh okolo Tatier – časť Pieniny – Červený Kláštor – Spišská Stará Ves

- náhľad do projektovej dokumentácie rekonštrukcia cesta a cyklistická trasa Stebník – 
sedlo Blechnarka št.hranica

- konzultácie ohľadom projektu lávka cez rieku Poprad – Sulín.

- Územný plán Prešovského samosprávneho kraja
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- konzultácie projektového zámeru Pentla Muszynska – cyklotrasy okolo mesta 
Muszyna PL

- konzultácie ohľadom plánovanej Hornotoryskej cyklomagistrály

- projektové zámery Sadecka organizáca Turystycka 

Okrem vyššie spomínaných podkladov sme pri návrhu zohľadnili tieto kritériá: 

- Geomorfológia terénu  - určí náročnosť cyklotrás a tým aj cieľovú skupinu užívateľov 

- Pripravenosť územia – určí zainteresovanosť miestnych samospráv a spoluprácu pri 
vypracovaní projektovej prípravy, realizácii  

- Služby – určí schopnosť absorpcie územia pre uspokojenie primárnych potrieb 
návštevníkov – ubytovanie, stravovanie, servis, požičovne a pod. 

- Dopravná situácia – určí stupeň bezpečnosti cyklistov na existujúcich komunikáciách, 
hodnotia sa intenzity motoristov a cyklistov, povrch komunikácií 

- Dostupnosť územia – určí možnosti príchodov do územia a pohybu návštevníkov 
v rámci územia rôznymi dopravnými prostriedkami – hodnotí sa stupeň integrovanej 
dopravy 

- Uskutočniteľnosť -  určí možnosti realizácie – hodnotia sa zistené vlastnícke 
vzťahy, finančná náročnosť navrhovaných opatrení, súlad s územnoplánovacími 
dokumentáciami

2. Štruktúra návrhovej časti

Filozofia návrhu cykloturistických trás má trojstupňovú štruktúru:

 
1. Transeurópske cyklotrasy Eurovelo 

2. Národné a diaľkové magistrály

3. Regionálne a miestne trasy s cezhraničným charakterom

Navrhovaná sieť cykloturistických trás má dĺžku 746 kilometrov. Hlavnou severojužnou osou 
je trasa Eurovelo č. 11, ktorá  v riešenom území prechádza z Noweho Saczu cez hraničný 
priechod Piwniczna Z.   - Mníšek nad Popradom a pokračuje okolo rieky Poprad do Starej 
Ľubovne, Sabinova a Prešova.  Zo západu sa k nej vo vertikálnej paralelnej väzba prikláňajú 
Veľký Tatranský Okruh a Malý Tatranský okruh, z východu Vínna cesta a Karpatská cyklistická 
cesta.  
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Horizonatálne prepojenia tvoria cyklotrasy Kráľovská cesta, Medzinárodný szlak Karpacki, 
Multi kulti trasa a Bieľakova cesta. Hlavné navrhované trasy majú dĺžku 556 kilometrov. 

Tab.č.17.  Zoznam a dĺžka navrhovaných hlavných cyklotrás podľa krajín

číslo Názov trasy spolu v 
km Poľsko Slovensko okresy PL okresy SK

1 Eurovelo č. 11 118,5 38 80,5 powiat Nowy Sacz Stará Ľubovňa, 
Sabinov

2 Veľký Tatranský okruh* 99,5 43,1 56,4 powiat Nowy Targ
Stará Ľubovňa, 
Kežmarok, 
Poprad

3 Malý Tatranský okruh** 109 37,2 71,8 powiat Nowy Targ Poprad

4 Kráľovská cesta - predĺženie 39,8 11,3 28,5 powiat Nowy Targ, 
Nowy Sacz Stará Ľubovňa

5 Medzinárodný szlak Karpacki 
- NOVÁ 83,5 75 8,5 powiat Nowy Sacz Bardejov

6 Multi-kulti 22,2 0 22,2  Bardejov

7 Vínna cesta 20,5 0 22,5  Bardejov

8 Bieľakova cesta 62,8 0 62,8  Kežmarok, 
Sabinov

 spolu 555,8 204,6 353,2   

* ideový návrh Euroregión Tatry

** ideový návrh mesto Vysoké Tatry

Regionálne cyklotrasy s cezhraničným charakterom zahusťujú navrhovanú sieť a ponúkajú tak 
návštevníkom možnosť spoznať menej známe miesta slovensko- poľského pohraničia. Mnohé 
trasy vychádzajú ako podnety od ľudí z regiónov.

Tab.č.18.  Zoznam a dĺžka navrhovaných regionálnych cyklotrás podľa krajín

číslo Názov trasy spolu v 
km

Poľsko 
km

Slovensko 
km okresy PL okresy SK

1 RO1 - tzv.  Kúpeľná - Krynica  - 
Bardejov 33,5 14,3 19,2 powiat Nowy Sacz Bardejov

2 RO2 - Chmeľov - Regiotow 14 8,6 5,4 powiat Nowy Sacz Bardejov

3 RO3 - Piwniczna Z. - Litmanová 
- Stará Ľubovňa 24,8 9,5 15,3 powiat Nowy Sacz Bardejov

4 RO4 - Szczawnica - Jaworki - 
Litmanova 12,3 9,7 2,6 powiat Nowy Sacz Bardejov

5
RO5 - Niedzica - Kacwin 
- V.Franková - Osturňa - 
Lapszanka - Jurgów

24,1 14,6 9,5 powiat Nowy Targ Kežmarok

6 RO6- Lapszanka - Niedzica 14,9 14,9 0 powiat Nowy Targ  

7 RO7 -T.Lomnica - T.Kotlina cez 
Háj * 12,8 0 12,8  Poprad

8

RO8 - Popradská (Pentla 
Muszynska) - M.Lipník 
- Legnava - Muszyna- 
Andrejovka-S.Ľubovňa

39,5 7,6 31,9 powiat Nowy Sacz Stará 
Ľubovňa

9 RO9 - Izby- Frička - Gaboltov 12,8 1,4 11,4 powiat Nowy Sacz Bardejov

spolu  188,7 80,6 108,1   
*návrh Združenia Belianske Tatry
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Graf č. 13 – Podiel navrhovaných cyklotrás podľa krajín

3. Navrhované cyklotrasy v predmetnom území

3.1. Transeurópske cyklotrasy Eurovelo č. 11

Cez predmetné územie je naplánovaná etapa najdlhšej cykloturistickej magistrály siete 
Eurovelo – trasa č. 11 vedúca z nórskeho Nord cupu do Atén. Celá trasa má dĺžku 6000 
kilometrov.  Do nami posudzovaného územia prichádza v Nowom Saczi. Odtiaľ pokračuje cez 
hraničný priechod Mníšek nad Popradom – Piwniczna Z.  cez centrá východného Slovenska 
Prešov s Košice ďalej do Maďarska cez hraničný priechod Skároš. Pre potreby tejto štúdie sme 
riešili úsek Nowy Sacz – Sabinov. 

Tak ako sa to uvádza v pravidlách pri navrhovaní trás Eurovelo aj naša využíva návrhy 
a podklady ktoré boli vypracované pre miestne či regionálne cyklotrasy. A tak trasa 
Eurovelo na poľskej strane sleduje Karpacki szlak rowerovy, na slovenskej strane zámer tzv. 
Hornotorysskej cyklomagistrály. 

Hornotoryská cyklomagistrála sa dostala do územnoplánovacích podkladov viacerých obcí 
a aj vďaka tejto iniciatíve,  sa plánovaný most cez rieku Poprad v Mníšku nad Popradom začne 
stavať s cyklistickými pruhmi po oboch stranách. 

Tab.č.19. Trasovanie Eurovelo č. 11

krajina úsek národná/miestna trasa číslo kontakt

Poľsko
Krakow - Nowy Sacz ?  Miasta dla rowerov, 

p.Hyla

Nowy Sacz . Piwniczna Karpacki szlak rowerovy R11 SOK, p. Srebro

priechod Piwniczna - Mníšek nad P. most/cesta 1/68 SSC, Stará Ľubovňa

Slovensko

Mníšek n.P. - St.Ľubovňa - 
Prešov Toryská cyklomagistrála BEČ Združenie miest a obcí 

Torysa, Ing.arch. Ligus

Prešov - Košice ?  BEČ  

Košice - Skároš Hornádska cyklomagistrála CM 039 OZ Sosna, p. Szabó
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Zákres vedenia trasy je na mapovom podklade príloha č. 3B01 a 3B03

Návrh prepojenia z poľskej strany:

PROPOZYCJA POŁACZENIA TRASY ZE STRONĄ SŁOWACKĄ:

 Mnišek granica państwa (słupek nr II/54) – Piwniczna Podolik – Piwniczna Hanuszów (ul. 
Węgierska) – kładka na Popradzie – ul. Krynicka.

Ilość kilometrów: 2, 3km w Muszynie i 2, 2km (łącznie 4, 5km).

 Droga wojewódzka nr 971 (ul. Krynicka), powiatowa nr 1514k (ul. Piłsudskiego), gminne i 
droga krajowa nr 87 (ul. Węgierska).

Propozycje inwestycji na trasie szlaku: wieże, lub punkty widokowe w Łazach koło Przydonicy, 
na szczycie Kobylicy i Klimkówki; wiaty i ławy wypoczynkowe przy ulicy Zdrojowej w 
Muszynie, w Parku Zdrojowym w Piwnicznej, nad Popradem w Rytrze, Barcicach oraz w Lesie 
Dąbrowskim, Chełmieckim i nad Wytrzyszczką

Tab.č. 20. Návrh opatrení na Eurovelo č. 11

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

Eu
ro

ve
lo

 1
1

Poľsko Novy Sacz - Piwniczna 0          2588 35517  

hraničný 
priechod do 7,5 t 38105         most 168   

Slovensko

Mníšek obec 38795           522  

Mníšek - Kače 40853           2058 1

Kače - Závodie 45849 4 4996           

Závodie - Sulín 47782           1933  

Sulín - Malý Lipník 54808           7026  

Malý Lipník - Matysová 60992           6184 1

Matysová - Chmelnica 64414 3,5     3422       

Chmelnica - 65174           760  

Chmelnica - Podsadek 66673 3,5     1499       

Podsadek - SL 68867           2194 1

SL - Nová Lubovňa 73652          4785  1

Nová Ľubovňa - 
Jakubany 76391           2739  

Jakubany - Šambron 83789 3,5     7398       

Šambron - Torysa 97621           13832 1

Torysa - Lipany 104237           6616  

Lipany - HDP 105346          1109   

Lipany - Rozkovany 107562 3  2216          

Rožkovany  obec 108155           593  

Rožkovany  - Jakubova 
Vola 109215 3  1060          

Jakubova Vola 110975           1760  

Jakubova Vola - 
Sabinov 116721 3  5746          

Sabinov - mesto 118521          1800   

spolu     4996 9022   12319    10450 81734 5
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Popis navrhovaných opatrení:

TYP A – netuhá vozovka s bituménovým krytom TDZ IV,V, podiel TNV – 90/24 hodín v rozsahu 
5 km

TYP B – netuhá vozovka s bituménovým krytom TDZ VI (cyklistická cestička) – cca 9 km

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bituménovým spojivom TDZ V, podiel 
TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 12 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 10,5 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

Eurovelo 11

Poľsko 38105

Slovensko 80416

spolu v m 118521

suma v Euro 4744022

inžinierska činnosť 4% 191232

celkom v Euro 4935254

len vyznačenie bez opatrení 35556,3

PD a legalizácia 8889

celkom značenie trasy v Euro 44445,3

3.2.  Národné a diaľkové cyklomagistrály 

Pri návrhu národných a diaľkových cyklomagistrál sme vychádzali z podnetov z regiónov ako 
slovenských tak aj poľských. Spôsob rozdelenia cyklotrás na Slovensku podľa hierarchie farieb 
a príslušných čísiel síce platí, ale ľudia a miestne organizácie chcú dať cyklotrasám ešte ďalší 
význam a pridanú hodnotu. Vytvárajú si vlastné tematické cyklotrasy. Mnohé navrhované 
cyklotrasy vychádzajú z návrhu poľských partnerov a preto pokračujeme v rozširovaní ich 
tematických cyklotrás.

3.2.2. Veľký tatranský okruh

Ideovým tvorcom myšlienky Veľkého Tatranského okruhu alebo cesty Okolo Tatier je 
Euroregión Karpaty. Organizácia pôsobiaca na oboch stranách hranice už niekoľko rokov sa 
snaží o naplnenie tohto veľmi ambiciózneho cieľa. 

Takmer 300 kilometrová trasa vedie cez regióny Podhalie, Orava, Liptov a Spiš.  „Hlavným 
cieľom je rozšíriť potenciál cestovného ruchu a turistiky v Euroregióne Tatry na oboch 
stranách hranice v historickej, kultúrnej, prírodovednej, zemepisnej, poznávacej a vlastivedno-
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vzdelávacej oblasti.“ (zdroj: Na bicykli okolo Tatier, ZRT).

Medzinárodná trasa Okolo Tatier má podobnú filozofiu ako Eurovelo a síce prepojiť existujúcu 
sieť  značených cyklotrás a cyklistických cestičiek do spoločného turistického produktu.

Mesto Kežmarok naplánovalo na rok 2012 realizáciu cyklistickej cestičky do Spišskej Belej. 
Bude to dobrý počin nielen z hľadiska skvalitnenia dopravnej obslužnosti  územia z hľadiska 
potrieb cyklistov ale aj prínos pre zámer medzinárodnej cyklotrasy okolo Tatier. 

Do stavu územného rozhodnutia je pripravená projektová dokumentácia na úsek Červený 
Kláštor – Majere – Spišská Stará Ves. Plánovaná cyklotrasa vedie okolo rieky Dunajec až ku 
cestnému mostu cez potok Rieka, kde končí pred križovatkou ciest 542 a 543.  Od križovatky 
ciest vedie trasa smerom ku hraničnému priechodu Lysá nad Dunajcom, kde sa napája na 
novovybudovaný chodník smer Niedzica zámek. Od tejto novej cyklistickej komunikácie 
(združený pruh pre peších a cyklistov) je trasa naplánovaná okolo jazera Czorstyn až do 
Noweho Targu.

Navrhované opatrenia rešpektujú pripravenú plánovaciu dokumentáciu a uvádzajú spôsob 
riešenia na ďalších úsekoch trasy.

Tab. č.21. Návrh opatrení Veľký Tatranský Okruh (VTO)

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

Ve
ľk

ý 
Ta

tr
an

sk
ý 

ok
ru

h

Sovensko

začiatok trasy 0             

Poprad Matejovce 2765          2765   

Matejovce - Kežmarok 
PDP 11233 3  8468          

Kežmarok 13087          1854   

Kežmarok - spišská Belá 18370 3  5283         1

Spišská Belá - Toporec 26334          7964   

Toporec - Haligovce 43400 5,5    17066       1

Haligovce - Červený 
Kláštor 48417          5017   

Červený Kláštor - SSV 54713 3  6296          

SSV - Lysá nad Dunajcom 56285           1572  

Poľsko

Lysá  - Niedzica zámek 59629           3344  

Niedzica zámek 59922          293   

Niedzica - Falsztyn 63394 3  3472          

Falsztyn 64675          1281   

Falsztyn - Nowy Targ 83437 3  18762          

Nowy Targ 84863           1426  

NT 2 85518          655   

NT - Čarny Dunajec 99412           13894  

celkom      42281  17066     19829 20236 2
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TYP B – netuhá vozovka s bituménovým krytom TDZ VI (cyklistická cestička) – cca 42,3 km

TYP D – lokálne opravy bituménového krytu vozovky, podiel TNV: 1200/24 hod. – cca 17 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 20 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie – 20 km

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m/
suma v Euro

Veľký Tatranský okruh

Slovensko 56285

Poľsko 43127

spolu v m 99412

suma v Euro 9246639

inžinierska činnosť 4% 369865

celkom v Euro 9616504

len vyznačenie bez opatrení 29823

PD a legalizácia 7455,75

celkom značenie trasy v Euro 37278,75

3.2.3. Malý Tatranský Okruh

Vychádza z iniciatívy, ktorú má mesto Vysoké Tatry. Pre tento účel spracovalo ideový zámer, 
ktorý je spracovaný do stupňa štúdie uskutočniteľnosti v úseku Štrbské pleso – Tatranská 
Lomnica.  Na tento zámer projekt Obnova a dobudovanie turistických chodníkov a cyklotrás 
v Belianskych Tatrách a ich podhorí, ktorý predložilo mesto Spišská Belá. Vedenie trás 
z tohto návrhu je zakomponované v tomto dokumente.

V zásade Malý Tatranský Okruh vedie v koridore cesty č. 537 a č.67, respektíve v jej 
pridruženom priestore. Do Poľska prechádza cez hraničný priechod Podspády, a odtiaľ po 
ceste 1.triedy č. 49 do obce Jurgów a Bregi a následne po ceste 1648 K do mesta Zakopané. 
Mietsnymi účelovými cestičkami sa prepletá cez mesto smerom na Kiri.
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Tab. č.22. Návrh opatrení Malý Tatranský Okruh (MTO)

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

M
al

ý 
Ta

tr
an

sk
ý 

ok
ru

h

Slovensko

 0             

Podbanské 3 studničky 8075           8075  

3 studničky - Štrbské Pleso 17425 3      9350      

Štrbské pleso - T.Lomnica 42025 3  24600      26    

Tatranská Lomnica obec 1 42501           476  

Tatranská Lomnica obec 2 44902 3  2401          

Tatranská Lomnica  - T. 
Kotlina 51900 3  6998          

T.Kotlina 52605           705  

T. Kotlina  Podspády 68767 3  16162         1

Podspády 71799          3032   

Poľsko

št.hr. Jurgow - Brzegi 75288          3489   

Brzegi - Zakopane 87545           12257  

Zakopane 1 89120 3,5     1575       

Zakopane 2 90046          926   

Zakopane 92662 3,5     2616       

Zakopane - 94450           1788  

Zakopane 97845 3,5     3395       

Zakopane 98443           598  

Zakopane 99034          591   

Zakopane 101131           2097  

Zakopane - Kiri 108504 3,5     7373       

Kiri 109030 3  526          

celkom      50687   14959 9350   8038 25996 1

Popis opatrení:

TYP B – netuhá vozovka s bitúmenovým krytom TDZ VI (cyklistická cestička) – cca 50 km

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom (mechanicky 
spevnené kamenivo, zemina) TDZ V, podiel TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 15 km

TYP F -  netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ VI 
(mechanicky spevnené kamenivo, zemina),  podiel TNV – 15/24 hod.  – cca 9,5 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 8 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie – 26 km

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

Malý Tatranský okruh

Slovensko 71799

Poľsko 37231

spolu v m 109030

suma v Euro 11994272

inžinierska činnosť 4% 479770,88

celkom v Euro 12474042,88

len vyznačenie bez opatrení 32709

PD a legalizácia 8177,25

celkom značenie trasy v Euro 40886,25
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3.2.4. Kráľovská cyklotrasa – Królewski szlak rowerovy

Značená diaľková cykloturistická trasa vedie z Bieczu cez Nowy Sacz do priesmyku Obidza, 
kde v súčasnosti končí. Zámerom je predĺžiť túto tématickú trasu smerom na Pieniny 
cez Slovensko. Rešpektovali sme požiadavkou ochrancov prírody z Pienin odľahčiť veľmi 
frekventovaný úsek Pieninskej cesty a nasmerovať časť cyklistov z Lesnice cez Veľký Lipník 
a Haligovce do Červeného Kláštora, odkiaľ môže trasa pokračovať po oboch brehoch Dunajca, 
pretože na oboch (Slovensko aj Poľsko) sa chystá realizácia samostatnej cyklistickej cestičky 
okolo rieky. Trasa je naplánovaná do Niedzice, čím sa zakončí jej stredoveká púť pri krásnom 
zámku nad jazerom. Pre cyklistov veľmi atraktívna cyklotrasa. 

Tab. č.23. Návrh opatrení nového úseku Kráľovskej cyklotrasy 

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

Kr
áľ

ov
sk

á 
 N

O
VÁ Poľsko

Obidza przyslop 1322 3,5     1322      1

Obidza - Szczcawnica 
š.hr. 11327           10005  

Slovensko

št.hr. - Veľký Lipník 19566           8239  

Veľký Lipník - C-Kláštor 28623          9057  1

most cez Dunajec - št.hr. 28813           190  

Sromowce N. - 
Sromowce W 36985 3  8172          

Sromowce N. - Niedzica 39847           2862  

celkom      8172   1322    9057 21296 2

Popis opatrení:

TYP B – netuhá vozovka s bitúmenovým krytom TDZ VI (cyklistická cestička) – cca 8 km

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom (mechanicky 
spevnené kamenivo, zemina) TDZ V, podiel TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 1,5 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 9 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie – 22 km

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

Kráľovská  predĺženie

Poľsko 11327

Slovensko 28520

spolu v m 39847

suma v Euro 4744022

inžinierska činnosť 4% 191232

celkom v Euro 4935254

len vyznačenie bez opatrení 35556,3

PD a legalizácia 8889

celkom značenie trasy v Euro 44445,3
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3.2.5. Medzinárodná Karpatská cesta – Hlavný Karpacki szlak

Krátky úsek prepojení medzi Karpatskou cyklotrasou v Poľsku a na Slovensku. V Poľsku je úsek 
označený aj logom medzinárodnej Karpatskej cyklistickej cesty, ktorej vlastníkom je Prešovská 
bicyklová skupina Kostitras. Celá trasa určená na preznačenie je dlhá 83,5 km. 

Tento návrh vytvorí prepojenie medzi obidvomi okruhmi. Uvádzame v pôvodnom znení návrh 
poľskej strany:

PROPOZYCJA POŁACZENIA TRASY ZE STRONĄ SŁOWACKĄ:

Opisy przebiegu trasy stroną polska: Przełęcz Długie (województwo małopolskie)– 
Wyszowatka (województwo podkarpackie) – Grab – Ożenna – granica państwa na Przełęczy 
Beskid nad Ożenną (Nižna Polianka). 

Ilość kilometrów: 8km.

 Droga powiatowa w Wyszowatce, droga wojewódzka nr 992 w Grabiu i Ożennej.

Propozycje inwestycji na trasie szlaku: wieże, lub punkty widokowe na Przełęczy Beskid nad 
Ożenną, Przełęcz Długie, ; wiaty i ławy wypoczynkowe na Przełęczy Beskid nad Ożenną, 
na Przełęczy Długie, w dolinie Wisłoki w Radocynie (Czarne), w Banicy, Uściu Gorlickim, na 
Przełęczy Czarne i Mrokowskiej, w dolinie Muszynki między Tyliczem, a Powroźnikiem..

Tab. č.24. Návrh opatrení nového úseku Medzinárodného szlaku Karpackeho – prepojenie Karpatskej cyklistickej cesty

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

M
ed

zi
ná

ro
dn

ý 
sz

la
k 

Ka
rp

ac
ki

 - 
N

O
VÁ

 

Poľsko
 0             

Muszyna - Tylicz - Uscie 
Gorlickie - Czarne - 
Ozenna

74887           74887 4

Slovensko

št.hranica - N.Polianka 78907           4020  

N.Polianka - Mikulášová 80394 3      1487     1

Mikulášová 81272           878  

Mikulášová - Cigľa 83138 3,5     1866       

Cigľa 83446           308  

celkom         1866 1487    80093 5

Popis opatrení:

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom (mechanicky 
spevnené kamenivo, zemina) TDZ V, podiel TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 2 km

TYP F -  netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ VI 
(mechanicky spevnené kamenivo, zemina),  podiel TNV – 15/24 hod.  – cca 1,5 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie – 22 km 
Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

Medzinárodný 
szlak Karpacki - 
NOVá 

Poľsko 74887

Slovensko 8559

spolu v m 83446

suma v euro 401896

inžinierska činnosť 4% 17517

celkom v euro 419413

len vyznačenie bez opatrení 25033,8

Pd a legalizácia 6258,45

celkom značenie trasy v euro 31292,25
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3.2.6. Multi kulti cyklotrasa

Jedná sa o predĺženie tzv. Wielokulturoveho szlaku roweroveho, ktorý v súčasnoti končí na 
štátnej hranici v sedle Blechnarka (okres Bardejov). Celková trasa v Poľsku má dĺžku 65,5 
km a prechádza cez mestá Uście Gorlickie, Ropę, Miasto Grybów, Gminę Grybów, Łużną, 
Bobową. Na Slovensku prechádza cez národnostne zmiešané obce so slovesnkým a rusínskym 
obyvateľstvom, čo sa tématicky hodí do voľného prekladu poľského názvu Multi- kulti.  Zo 
sedla Blechnarky pokračuje smerom na Stebník, Chmeľovú, Becherov a Nižnú Polianku.  Trasa 
využíva rôzne typy pozemných komunikácií, vytvára doplňujúce horizontálne prepojenie. 
Dĺžka nového úseku je 22 km.

Tab. č.25. Návrh opatrení nového úseku Wielokulturoveho szlaku roweroveho, tzv. Multi kulti cyklotrasy

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

M
ul

ti 
-k

ul
ti

Slovensko

Blechnarka sedlo, št.hr. 0             

št.hr. - Hutisko 2176 3,5     2176      1

Hurisko - Stebník 7398           5222  

Stebník razc. - Chmelová 9589 3,5     2191       

Chmelová - obec 10918           1329  

Chmeľová - Becherov 12445 3      1527     1

Becherov - 13818           1373  

Becherov - Ondavka 15955 4   2137        1

Ondavka - Nižná Polianka 22117           6162  

celkom       2137  4367 1527    14086 3

Popis opatrení:

TYP C – Bitúmenový kryt vozovky, Podiel TNV 1200/24 hod. – cca 2 km

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ V, podiel 
TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 4,5 km

TYP F -  netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ VI 
(mechanicky spevnené kamenivo, zemina),  podiel TNV – 15/24 hod.  – cca 1,5 km

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

Multi -kulti

Poľsko 0

Slovensko 22117

spolu v m 22117

suma v euro 974596

inžinierska činnosť 4% 39237

celkom v euro 1013833

len vyznačenie bez opatrení 6635,1

Pd a legalizácia 1658,775

celkom značenie trasy v euro 8293,875
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3.2.7. Vínna cesta

Cyklotrasa na slovenkom území je predĺžením tematickej poľskej cyklotrasy Winny szlak rowerovy. Celková dĺžka trasy 
je 155 km, v súčasnosti končí pri štátnej hranici na hraničnom priechode Konieczna. Trasa prechádza na poľskom 
území cez mestá a obce Sękowa, Uście Gorlickie, Miasto Gorlice, Biecz, Gminę Gorlice, Moszczenicę, Łużną, Bobową, 
Korzenną, Gródek n/Dunajcem. Návrh na prepojenie na Slovenskú stranu od poľských partnerov (SOT Nowy Sacz):

„PROPOZYCJA POŁACZENIA TRASY ZE STRONĄ SŁOWACKĄ:
Opisy przebiegu trasy stroną polska: szlak po stronie polskiej doprowadza do samej granicy na Przełęczy Beskidek (Sedlo Dujava)
Ilość kilometrów: 0km.
Do granicy dochodzi droga wojewódzka nr 977.
Propozycje inwestycji na trasie szlaku: wieże, lub punkty widokowe nad Bartnym, Przełęczy Owczarskiej, w Moszczenicy, na szczycie 
Mogiły i nad Tropiem; wiaty i ławy wypoczynkowe na Przełęczy Beskidek, w Radocynie, Nieznajowej, na Przełęczy Owczrskiej, w 
Biesnej, nad Lipnicą Wielką, w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim i w Tropiu.“

Trasa na Slovenskom území je nasmerovaná do Bardejova. Zo Zborova s myšlienkou vyhnúť sa ceste prvej triedy 
a ukázať cyklistom skrytý skvost regiónu hrad Makovica je navrhnutá trasa po lesnej ceste okolo hradu do Dlhej Lúky. 
Podnet na vedenie tejto trasy dala obec Zborov. Trochu náročnejšie stúpanie, ale areál tohto rozľahlého stredovekého 
hradu bude pre každého cyklistu odmenou. Trasa sa po bodovom križovaní cesty č. 55 v Dlhej Lúke dostáva na 
paralelný chodník pre peších a cyklistov, ktorý vedie až do Bardejova.  Posledný úsek pred Bardejovom je naplánovaný 
na realizáciu. 

Tab. č.26. Návrh opatrení nového úseku Vínnej cyklotrasy

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

Ví
nn

a 
ce

st
a

Slovensko

Becherov- Konieczna  
št.hranica 0             

Becherov 2757 6   2757         

št.hr.  - Zborov 11642           8885  

Zborov - hrad - Dlhá Lúka 14300 3,5     2658      1

Dlhá Lúka 15783           1483  

Dlhá Lúka - 2 15946          163   

Dlhá Lúka - Bardejov 18563           2617 1

Bardejov 18863 3  300          

Bardejov vedľa hlavnej 20398 3  1535          

Bardejov centrum 20633          235   

celkom      1835 2757  2658    398 12985 2

Popis opatrení:
TYP B – netuhá vozovka s bitúmenovým krytom TDZ VI (cyklistická cestička) – cca 1,8 km
TYP C – Bitúmenový kryt vozovky, Podiel TNV 1200/24 hod. – cca 3 km
TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ V, podiel TNV – 

440/24 hod- 90/24 hod. – cca 2,7 km
TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových pruhov, 

cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca  0,5 km
TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie – 13 km
Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

Vínna cesta

Poľsko 0

Slovensko 20633

spolu v m 20633

suma v euro 1202428

inžinierska činnosť 4% 48331

celkom v euro 1250759

len vyznačenie bez opatrení 6189,9

Pd a legalizácia 1547,475

celkom značenie trasy v euro 7737,375
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3.2.8. Bieľakova cyklotrasa

Pri hľadaní prepojenia medzi Veľkým a Malým Tatranským okruhom a trasou Eurovelo č. 11 
bolo potrebné nájsť horizontálnu väzbu, ktorá by tieto magistrály logicky spájala a vytvárala 
možnosť pre návštevníka vytvoriť si vlastné túry po značených cyklotrasách. 

Tak vznikla Bieľakova cesta, ktorá vedie z Tatranskej Kotliny do Spišskej Belej, Kežmarku, 
následne prekračuje Levočské vrchy po existujúcich lesných cestách a vychádza v Tichom 
potoku osem  kilometrov od obce Torysa, kde sa napája na plánovanú trasu Eurovelo č. 11.  
Dĺžka 63 km ju radí k diaľkovým trasám, i keď pre zdatného cyklistu to je výlet na jeden deň.

Tab. č.27. Návrh opatrení nového úseku Bieľakovej cyklotrasy

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

Bi
eľ

ak
ov

a 
ce

st
a

Slovensko

koniec cyklistickej 
cestičky 0             

T.Kotlina 86          86   

T.Kotlina  obec 212 3  126          

T.Kotlina  - S.Belá 9826           9614  

S.Belá 10891          1065   

S.Belá - Kežmarok 16174 3  5283          

Kežmarok 18028          1854   

Kežmarok - Ľubica 20352           2324  

Ľubica - Majerka 30106 4   9754        1

Majerka - Tichý Potok 53945 3,5     23839      3

Tichý Potok - Torysa 62820           8875 1

celkom      5409 9754  23839    3005 20813 5

Popis opatrení:

TYP B – netuhá vozovka s bitúmenovým krytom TDZ VI (cyklistická cestička) – cca 5,5 km

TYP C – Bitúmenový kryt vozovky, Podiel TNV 1200/24 hod.- cca 10 km

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ V, podiel 
TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 24 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 3 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie cca 21 km

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

Bieľakova cesta

Poľsko 0

Slovensko 62820

spolu v m 62820

suma v euro 5262140

inžinierska činnosť 4% 210860

celkom v euro 5473000

len vyznačenie bez opatrení 18846

Pd a legalizácia 4711,5

celkom značenie trasy v euro 23557,5
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3.3. Regionálne cyklotrasy s cezhraničným charakterom

3.3.1. RO1 - Kúpeľná - Krynica  - Bardejov

Navrhovaná cyklotrasa prepája dve významné kúpeľné mestá Bardejov a Krynicu Z. 
Navrhovaná cyklotrasa sa snaží v maximálnej možnej miere vyhnúť nebezpečnému úseku 
cesty č. 77, ktorá je navyše veľmi frekventovaná a rýchlosti automobilov sú vysoké. Trasa 
križuje cestu v krátkom úseku pred vjazdom do Bardejova, prechádza cez riečku Topľa, kde 
jednoduchá lávka. Odtiaľ po miestnych komunikáciách až do centra.

Tab. č.28. Návrh opatrení regionálne cyklotrasy RO1 – tzv. Kúpeľná

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

RO1

Poľsko

Krynica 0             

Krynica - žel.stanica  mesto 1574           1574  

Krynica - Tylicz 7398           5824  

Tylicz obec 8053           655  

Tylicz  - Muszynka - št.hr. 14339           6286 1

Slovensko

št.hranica Kurovske sedlo 18038           3699  

Kurov -Gaboltov 19992 3,5     1954       

Gaboltov rozc. - Zlaté 23068 3,5     3076       

Zlaté - 23995           927 1

Zlaté - Mníchovký potok 26499 3,5     2504       

Mníchovský p. - št.cesta 1/78 30251           3752  

Mníchovský p. Bardejov 
sídlisko 31547 3  1296      1 lávka, 

brod    

Bardejov 33082           1535  

Bardejov centrum 33455          373   

celkom      1296   7534    373 24252 2

Popis opatrení: 

TYP B – netuhá vozovka s bitúmenovým krytom TDZ VI (cyklistická cestička) – cca 1,3 km
TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ V, podiel TNV – 
440/24 hod- 90/24 hod. – cca 7,5 km
TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových pruhov, 
cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 0,4 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie cca 25 km

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO1

Poľsko 14339

Slovensko 19116

spolu v m 33455

suma v euro 11936569,6

inžinierska činnosť 4% 48179

celkom v euro 11984748,6

len vyznačenie bez opatrení 10036,5

Pd a legalizácia 2509,125

celkom značenie trasy v euro 12545,625
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3.3.2. RO2 - Chmeľov – Regiotow

Cyklotrasa vytvárajúca prepojenia medzi Vínnou cestou a Karpackim szlakem v Poľsku 
v dĺžke 14 km vedie z obce Chmeľov do Regetovky, odkiaľ po tvrdej lesnej ceste ku štátnej 
hranici a následne do obce Regietów a križovatke s Karpackim szlakem. Trasa využíva 
miestne a lesné komunikácie. Vzišla ako podmet od obce Regetovka.

Tab. č.29. Návrh opatrení regionálne cyklotrasy RO2 – Chmeľov- Regietów

Názov trasy
Krajina - 
územie popis vedenia trasy

staničenie 
v m

šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

RO2
Poľsko

napojenie na Karpacki 
szlak 0             
križovatka MSK - 
Regietow 3532           3532 1

Regietow - št.hr. 8671 3,5     5139       

Slovensko št.hr.- Regetowka 11081 3,5     2410      1

Regetovka - Chmelova 13995 6    2914        

celkom        2914 7549     3532 2

Popis opatrení: 

TYP D – lokálne opravy bituménového krytu vozovky, podiel TNV: 1200/24 hod. – cca 3 km

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ V, podiel 
TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 7,5 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO2

Poľsko 8671

Slovensko 5324

spolu v m 13995

suma v Euro 1214493,6

inžinierska činnosť 4% 48579,7

celkom v Euro 1263073,3

len vyznačenie bez opatrení 4198,5

PD a legalizácia 1049,625

celkom značenie trasy v Euro 5248,125
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3.3.3. RO3 – Piwniczna – Litmanová – Stará Ľubovňa

Cyklotrasa pre užívateľov horského bicykla. Začína v mestečku Piwniczna. Po miestnej 
komunikácii cez rekreačnú oblasť sa pomaly stúpa ku stanici lyžiarskych vlekov, kde asfaltová 
cesta končí a začína lesná cesta. Po náročnom stúpaní sa dostávame na štátnu hranicu so 
Slovenskom, odkiaľ trasa pozvoľne klesá po obecnej ceste okolo pútnickej hory Zvir. Z obce 
Litmanová prechádzame po málo frekventovaných cestách až do Starej Ľubovne. Úsek 
bodového križovania s hlavnou cestou č. 77 je potrebné riešiť organizačným opatrením zvlášť. 
Podnet na cyklotrasu vyšiel z obce Litmanová.

Tab. č.30. Návrh opatrení regionálnej cyklotrasy RO3 – Piwniczna – Stará Ľubovňa 

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

RO3
Poľsko

Piwniczna 0             

Piwniczna - Czercz 1394          1394   

Czercz - Suchá dolina P 6626           5232 1

Suchá dolina - št.hr. 9490 3      2864      

Slovensko

št.hranica - Litmanova - hora 
Zvir 13270 3      3780     1

hora Zvir - Litmanova - 
S-Lubovna 24760           11490 1

celkom          6644   1394 16722 3

Popis opatrení:

TYP F -  netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ VI 
(mechanicky spevnené kamenivo, zemina),  podiel TNV – 15/24 hod.  – cca 7 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 1,5 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO3

Poľsko 9490

Slovensko 15270

spolu v m 24760

suma v euro 294116

inžinierska činnosť 4% 12078,6

celkom v euro 306194,6

len vyznačenie bez opatrení 7428

Pd a legalizácia 1857

celkom značenie trasy v euro 9285
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3.3.4. RO4 –  Szczawnica – Jaworki – Litmanova 

Prepojovacia cyklotrasa, ktorá umožňuje priame prepojenie poľských Pienin a Starej Ľubovne. 
Trasa využíva existujúce koridory miestnych komunikácií a lesných ciest. 

Tab. č.31. Návrh opatrení regionálnej cyklotrasy RO4 – Szczawnica - Litmanová

Názov 
trasy

Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

RO4
Poľsko

Szczawnica - križovatka 
trás 0             

Szczawnica - Jaworki 5042           5042  

Jaworki - št.hr. 9726 3      4684     1

Slovensko št.hr.  - Litmanova 12320 3      2594     1

celkom          7278    5042 2

 

Návrh opatrení: 

TYP F -  netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ VI 
(mechanicky 

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO4

Poľsko 9726

Slovensko 2594

spolu v m 12320

suma v euro 700200,6

inžinierska činnosť 4% 28098,8

celkom v euro 728299,4

len vyznačenie bez opatrení 3696

Pd a legalizácia 924

celkom značenie trasy v euro 4620
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3.3.5. RO5 – Tatranská cesta – Niedzica – Osturňa – Jurgów 

Cyklotrasa vytvára dôležité horizontálne prepojenie medzi Veľkým tatranským okruhom 
a Malým Tatranským okruhom. Dvakrát prekračuje štátnu hranicu na hraničnom 
priechode Kacwin – Veľká Franková a Osturňa – Lapszanka. Trasa je v súčasnosti čiastočne 
vyznačená, ale zriaďovateľ nepoužil platné pravidlá pri značení, navyše s chybnými 
údajmi. Navrhujeme trasu preznačiť v kontexte navrhovaných širších vzťahov. Trasa 
ponúka cyklistovi nádherné výhľady na Vysoké Tatry. Využíva existujúce lesné a málo 
frekventované miestne cesty.  
Na slovenskej strane vedie v navrhovanom úseku Veľká Franková - osturňa značená zelená 
cyklotrasa č. 5865. Navrhujeme dať tejto krásnej cezhraničnej trase aj jej cezhraničné 
označenie, ktoré môže prispieť ku jej propagácii medzi cyklistickými návštevníkmi regiónu 
Pieniny a Vysoké Tatry.

Tab. č.32. Návrh opatrení regionálnej cyklotrasy RO5 – Niedzica – Osturňa - Jurgów

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

RO5

Poľsko 

Niedzica - cyklochodník 0             

Niedzica - Kacwin 7631           7631  

Kacwin - št.hranica 8558 3       927     

Slovensko

št.hranica - V.Frankova 
razc. 9750 3       1192     

V.Franmková razc. - 
Osturňa 18077           8327  

Osturňa - št.hr. 18077            1

št.hr. Lapszamka - Jurgow 23082           5005  

Jurgow - obec 24141          1059   

celkom           2119  1059 20963 1

 
Popis opatrení:

TYP G – lokálne opravy krytu netuhej vozovky, podiel TNV: 440/24 hod- 90/24 hod. cca 2 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 1 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO5

Poľsko 14622

Slovensko 9519

spolu v m 24141

suma v euro 42306,9

inžinierska činnosť 4% 1692,3

celkom v euro 43999,2

len vyznačenie bez opatrení 7242,3

Pd a legalizácia 1810,575

celkom značenie trasy v euro 9052,875
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3.3.6. RO6 – Lapszanka - Niedzica

V súčasnosti je táto cyklotrasa vyznačená nesprávnymi značkami, preto navrhujeme jej úplné 
preznačenie v zmysle pravidiel PTTK. Na trase sa nachádza viacero informačných panelov, 
ktorých obsah navrhujeme následne upraviť podľa zmien. V teréne sa nachádzajú vyznačené 
ďalšie miestne cyklotrasy  so zeleným značením.

Tab. č.33. Návrh opatrení regionálnej cyklotrasy RO6 – Lapszanka - Niedzica 

Názov trasy
Krajina 

- 
územie

popis vedenia trasy staničenie 
v m

šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

RO6 Poľsko Lapszanka - Niedzica            14829 1

celkom              14829 1

Popis opatrení:

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO6

Poľsko 14829

Slovensko 0

spolu v m 14829

suma v euro 4448,7

inžinierska činnosť 4% 1112,2

celkom v euro 5560,9

len vyznačenie bez opatrení 4448,7

Pd a legalizácia 1112,2

celkom značenie trasy v euro 5560,9
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3.3.7. RO7 – Tatranská Kotlina -  Tatranská Kotlina cez Háj

Návrh vychádza s poskytnutého materiálu Obnova a dobudovanie turistických chodníkov a 
cyklotrás v Belianskych Tatrách a ich podhorí. Trasa prechádza po lesných cestách a účelových 
komunikáciách, na ktorých je potrebné vykonať údržbu a trasu vyznačiť.

Tab. č.34. Návrh opatrení regionálnej cyklotrasy RO7 – Tatranská Kotlina cez Háj

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

  T.Kotlina 0             

RO7 Slovensko T.Lomnica - T.Kotlina 
cez Háj 12725 3,5     12650    75  2

celkom         12650    75  2

Popis opatrení 

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ V, 
podiel TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 12,5 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 0,05  km (prechod cez 
cestu)

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO7

Poľsko 0

Slovensko 12725

spolu v m 12725

suma v euro 1594650

inžinierska činnosť 4% 63786

celkom v euro 1658436

len vyznačenie bez opatrení 3817,5

Pd a legalizácia 954,375

celkom značenie trasy v euro 4771,875
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3.3.8. RO8 – Popradská cyklotrasa – Lipník – Legnava – Muszyna – Plaveč – Chmelnica 
– Stará Ľubovňa

Navrhovaná cyklotrasa vedie okolo veľmi pekných zákutí rieky Poprad. Je zároveň alternatívou ku 
vedeniu trasy Eurovelo č. 11.  Po konzultáciách so zástupkyňou mesta Muszyna, by sa táto trasa mohla 
stať cezhraničnou verziou ich plánovaného okruhu Pentla Muszynska. Hlavná myšlienka navrhovanej 
cyklotrasy je previesť cyklistu pozdĺž celého úseku rieky Poprad bez potreby budovania novej lávky. 
Prejsť „suchou“ nohou na trase kde vládne rieka, ktorá často trhá brehy, je náročná úloha.  Ak však táto 
myšlienka získa podporu od dotknutých strán môže priniesť regiónu veľmi zaujímavý multimodálny 
turistický produkt, ktorý bude slúžiť nielen cyklistom, ale prípadne aj ďalším športovcom a rekreantom.

Problematické miesta sa nachádzajú na štátnej hranici medzi obcami Muszyna a Legnava. 
V súčasnosti prechádza v navrhovanom koridore modrá turistická značka, ktorá vedie po zanedbanej 
a neudržiavanej lesnej ceste s mäkkým a po daždi nezjazdným povrchom. V tomto úseku je potrebné 
vybudovať novú cestičku určenú výlučne pre ne motoristov v dĺžke cca 2,5 km.  Na oboch stranách 
hranice sú majitelia súkromní vlastníci, z časti Lesy SR. 

Návrh na vedenie cyklotrasy ku štátnej hranici, SOT:

„PROPOZYCJA POŁACZENIA TRASY ZE STRONĄ SŁOWACKĄ:

Opisy przebiegu trasy stroną polska: Muszyna ul. Piłsudskiego – most na Popradzie – ul. Zdrojowa – 
Borysów – granica państwa (słupek nr 15/10); „

Druhým miestom, kde je potrebné riešiť stavebne je úsek z Muszyny  po poľnej ceste, ku rieke Poprad 
a odtiaľ ďalej po ľavej strane rieky prekonať prítok Popradu prostredníctvom malej lávky. Ďalej trasa 
pokračuje po mäkkej lesnej ceste, ktorá sa napojí na tvrdú lesnú cestu až do Andrejovky. 

Krásna ale náročná trasa na realizáciu.
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Tab. č.35. Návrh opatrení regionálnej cyklotrasy RO8 – Popradská – M.Lipník  Muszyna – Plaveč – Stará Ľubovňa

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

RO8 Slovensko

Malý Lipník 0             

Malý Lipník -Legnava 5480           5480  

Legnava - 5661 4 181          1

Legnava - ku kostolíku št.hr. 7496 2      1835     1

št.hra. Muszyna  Borysow 8025 2      529     1

MuszynaBorysow 8490 4 465           

Muszyna obec 11680          3190   

Muszyna 13548           1868  

Muszyna - Poprad 14640 3,5    1092    1 lavka    

št.hranica - pod Zbojnickym 
vrchom 15608 3,5    968        

Pod. Zvrchom - Andrejovka 
most 20450 3   4842        1

Andrejovka most cez Poprad 20785 3   335         

Andrejovka - Orlov 23729 6    2944        

Orlov - Plaveč stanica 26419           2690  

Plaveč - Údol 31478 3,5     5059       

Údol - Hajtovka 34177           2699  

Hajtovka - Chmelnica 38685 3,5     4508       

Chmelnica 39512           827 1

celkom     646  5177 5004 9567 2364   3190 13564 5

Popis opatrení:

TYP A – netuhá vozovka s bitúmenovým krytom TDZ IV,V, podiel TNV – 90/24 hodín v rozsahu 
0,7 km

TYP C – Bitúmenový kryt vozovky, Podiel TNV 1200/24 hod. –  cca 5 km

TYP D – lokálne opravy bituménového krytu vozovky, podiel TNV: 1200/24 hod. – cca 5 km

TYP E – netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ V, podiel 
TNV – 440/24 hod- 90/24 hod. – cca 10 km

TYP F -  netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ VI 
(mechanicky spevnené kamenivo, zemina),  podiel TNV – 15/24 hod.  – cca 2,5 km

TYP O – organizačné opatrenia v hlavnom dopravnom priestore (vyznačenie viacúčelových 
pruhov, cyklopruhov na vozovke, zvislé dopravné značenie) cca 3,2 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Výkres popisu opatrení v prílohe č. 2B03.

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO8

Poľsko 7583

Slovensko 31929

spolu v m 39512

suma v euro 2448857

inžinierska činnosť 4% 98198

celkom v euro 2547055

len vyznačenie bez opatrení 11853,6

Pd a legalizácia 2963,4

celkom značenie trasy v euro 14817
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3.3.9. RO9 – prepojenie Karpacki szlak (Izby) – Frička – Gaboltov

Krátka trasa (pravdepodobne žltá značka) tvorí alternatívu pre horských cyklistov, ktorí sa 
chcú vyhnúť hlavnej ceste – a dávajú prednosť lesným cestičkám. 

Tab. č.36. Návrh opatrení regionálnej cyklotrasy RO9 – Gaboltov – Frička –štátna hranica - Izby

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m
šírka 
v m

Návrh opatrenia a dĺžka v m

A B C D E F G Moz O Z DTV

RO9
Poľsko

začiatok 0             

Karpacki napojenie - Izby 
št.hr. 1417 3,5     1417      1

Slovensko
št.hr. - Frička 4748 3,5     3331       

Frička - Gaboltov 12783           8035 1

celkom         4748     8035 2

Popis opatrení:

TYP F -  netuhá vozovka s krytom stmeleným iným ako bitúmenovým spojivom TDZ VI 
(mechanicky spevnené kamenivo, zemina),  podiel TNV – 15/24 hod.  – cca 4,5 km

TYP Z – informačné cyklistické alebo cykloturistické značenie

Orientačný rozpočet

Cyklotrasa Krajina dĺžka  úseku v m

RO9

Poľsko 0

Slovensko 12725

spolu v m 12725

suma v euro 1594650

inžinierska činnosť 4% 63786

celkom v euro 1658436

len vyznačenie bez opatrení 3817,5

Pd a legalizácia 954,375

celkom značenie trasy v euro 4771,875
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4. Dopravné koridory a vlastnícke vzťahy

Ako bolo viackrát spomenuté väčšina cyklotrás je navrhovaná po existujúcich komunikáciách, 
na ktorých je potrebné urobiť navrhnuté opatrenia, aby mohli slúžiť ako kvalitné cyklotrasy. 
V týchto koridoch sme skúmali vlastnícke vzťahy nielen vo vzťahu ku ceste, ale aj ku samotnej 
cyklotrase. 

Na rozdiel od Slovenska, v Poľsku vlastnia cyklotrasy gminy alebo obce. Vlastnia informačný 
systém na cestách rôznych kategórií. Cyklistické kluby a záujmové organizácie môžu 
vykonávať správu alebo údržbu na týchto cyklotrasách.

Na Slovensku sú vlastníkom väčšiny cyklotrás cyklokluby alebo záujmové združenia. Až na 
vzácne výnimky (mesto Spišská Belá) neprispievajú na údržbu týchto trás. Jedným z dôvodov 
je pravdepodobne fakt, že tieto trasy nie sú v ich majetku a preto nemôžu prispievať na 
údržbu. Preto cykloznačenie chátra, alebo úplne chýba, pretože chýbajú aktivisti, ktorí by sa 
angažovali v prospech cyklotrás. 

Z nasledovných tabuliek zároveň vyplývajú miesta a staničenia, kde sa cyklotrasy dostávajú do 
súbehu s hlavnými cestami 1.a 2.triedy. 

Vysvetlenie skratiek:

SSC – Slovenská Správa ciest

PSK – Prešovský samosprávny kraj

SC PO BJ – Správa ciest Prešovského kraja Bardejov

Powiat – okres

Gmina – združenie obcí
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4.1. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na plánovanej trase Eurovelo č. 11

Tab.č. 37 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Eurovelo č. 11

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

Eu
ro

ve
lo

 1
1

Poľsko Novy Sacz - Piwniczna 0 kompletný popis trasy v tabuľke 
číslo 38   

hraničný 
priechod do 7,5 t 38105 plánovaný most  na ceste č.68 SSC IVSC KE

Slovensko

Mníšek obec 38795 54112 PSK SK PO SL

Mníšek - Kače 40853 54112 PSK SK PO SL

Kače - Závodie 45849 54112 PSK SK PO SL

Závodie - Sulín 47782 54354 PSK SK PO SL

Sulín - Malý Lipník 54808 54336 PSK SK PO SL

Malý Lipník - Matysová 60992 54335 PSK SK PO SL

Matysová - Chmelnica 64414 lesná cesta LESY SR LS 
Matysová

Chmelnica - 65174  obec 
Chmelnica  

Chmelnica - Podsadek 66673 poľná cesta súkromní 
vlastníci nezistené

Podsadek - SL 68867 54344 PSK SK PO SL

SL - Nová Lubovňa 73652 54340 PSK SK PO SL

Nová Ľubovňa - Jakubany 76391 54340 PSK SK PO SL

Jakubany - Šambron 83789 poľná cesta súkromní 
vlastníci  

Šambron - Torysa 97621 5334 PSK SK PO SL

Torysa - Lipany 104237 54353 PSK SK PO SL

Lipany - HDP 105346 68 SSC SK PO SL

Lipany - Rozkovany 107562 54322 PSK SK PO SL

Rožkovany  obec 108155 54322 PSK SK PO SL

Rožkovany  - Jakubova Vola 109215 poľná cesta súkromní 
vlastníci nezistené

Jakubova Vola 110975 54320 PSK SK PO SL

Jakubova Vola - Sabinov 116721 poľná cesta súkromní 
vlastníci nezistené

Sabinov - mesto 118521 68 SSC IVSC KE
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4.2. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase Veľký 
Tatranský Okruh

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

Ve
ľk

ý 
Ta

tr
an

sk
ý 

ok
ru

h

Sovensko

začiatok trasy Poprad 0 MK   

Poprad Matejovce 2765 67 SSC IVSC KE

Matejovce - Kežmarok PDP 11233 5416 PSK SK PO KK

Kežmarok 13087 543 PSK SK PO KK

Kežmarok - spišská Belá 18370 543 PSK SK PO KK

Spišská Belá - Toporec 26334 77 SSC IVSC KE

Toporec - Haligovce 43400 5416 PSK SK PO KK, SL

Haligovce - Červený Kláštor 48417 543 PSK SK PO SL

Červený Kláštor - SSV 54713 nová cestička súkromní 
vlastníci Združenie

SSV - Lysá nad Dunajcom 56285 543 PSK SK PO SL

Poľsko

Lysá  - Niedzica zámek 59629 1639K powiat Nowy 
Targ

SC powiat Nowy 
Targ

Niedzica zámek 59922 1639K powiat Nowy 
Targ

SC powiat Nowy 
Targ

Niedzica - Falsztyn 63394 1639K powiat Nowy 
Targ

SC powiat Nowy 
Targ

Falsztyn 64675 1639K powiat Nowy 
Targ

SC powiat Nowy 
Targ

Falsztyn - Nowy Targ 83437 969 vojevodstvo 
Malopolskie

správa ciest 
Kraków

Nowy Targ 84863 1673K powiat Nowy 
Targ

SC powiat Nowy 
Targ

NT 2 85518 957 vojevodstvo 
Malopolskie

správa ciest 
Kraków

NT - Čarny Dunajec 99412 957 vojevodstvo 
Malopolskie

správa ciest 
Kraków

Tab.č. 38 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Veľký Tatranský Okruh
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4.3. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase Malý 
Tatranský Okruh 
 

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

M
al

ý 
Ta

tr
an

sk
ý 

ok
ru

h

Slovensko

podľa projektovej dokumentácie 0    

Podbanské 3 studničky 8075 537 PSK SC PO PP

3 studničky - Štrbské Pleso 17425 PDP obec Štrbské 
Pleso SMK Štrba

Štrbské pleso - T.Lomnica 42025 PDP mesto Vysoké 
Tatry

SMK Vysoké 
Tatry

Tatranská Lomnica obec 1 42501 MK mesto Vysoké 
Tatry

SMK Vysoké 
Tatry

Tatranská Lomnica obec 2 44902 MK mesto Vysoké 
Tatry

SMK Vysoké 
Tatry

Tatranská Lomnica  - T. Kotlina 51900 PDP obec Tatranská 
Kotlina  

T.Kotlina  - Ždiar 52605 MK obec Ždiar  

Ždiar -  Podspády 68767 PDP obec Ždiar, 
Tatranská Javorina  

Podspády 71799 06729 SSC IVSC KE

Poľsko

št.hr. Jurgow - Brzegi 75288 49 Państwo Polskie Generalna 
Dyrekcja DKiA

Brzegi - Zakopane 87545 960,1648 K vojevodstvo 
Malopolskie

správa ciest 
Kraków

Zakopane 1 89120 1648K powiat Nowy Targ SC powiat 
Nowy Targ

Zakopane 2 90046 MK Gmina Zakopane SC gminy 

Zakopane 92662 MK Gmina Zakopane SC gminy 

Zakopane - 94450 MK Gmina Zakopane SC gminy 

Zakopane 97845 MK Gmina Zakopane SC gminy 

Zakopane 98443 MK Gmina Zakopane SC gminy 

Zakopane 99034 MK Gmina Zakopane SC gminy 

Zakopane 101131 MK Gmina Zakopane SC gminy 

Zakopane - Kiri 108504 958 vojevodstvo 
Malopolskie

správa ciest 
Kraków

Kiri 109030    

Tab.č. 39 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Malý Tatranský Okruh
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4.4. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase Kráľovská  
NOVÁ 

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

Kr
áľ

ov
sk

á 
 N

O
VÁ

Poľsko

Obidza przyslop 1322  gmina Łącko sprava ciest 
Łącko

Obidza - Szczcawnica š.hr. 11327 1636K powiat Nowy 
Sacz

s. c. powiat. 
Nowy Sacz

Slovensko

št.hr.Lesnica - Veľký Lipník 19566 54342 PSK SK PO SL

Veľký Lipník - C-Kláštor 28623 543 PSK SK PO SL

most cez Dunajec - št.hr. 28813 MK obec Červený 
Kláštor  

Sromowce N. - Sromowce W 36985 1638K powiat Nowy 
Targ

s. c. powiat. 
Nowy Targ

Sromowce N. - Niedzica 39847 1679K powiat Nowy 
Targ

s. c. powiat. 
Nowy Targ

Tab.č. 40 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase Kráľovská  NOVÁ

4.5. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase  
Medzinárodný szlak Karpacki – NOVÁ

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

M
ed

zi
ná

ro
dn

ý 
sz

la
k 

Ka
rp

ac
ki

 - 
N

O
VÁ

 

Poľsko

 0    

Muszyna - Tylicz - Uscie 
Gorlickie - Czarne - Ozenna 74887 v samostatnej tabuľke 

č.   

Slovensko

št.hranica - N.Polianka 78907 55724 PSK SK PO BJ

N.Polianka - Mikulášová 80394 77 SSC IVSC KE

Mikulášová 81272 poľná cesta SPF obec 
Mikulášová

Mikulášová - Cigľa 83138 poľná cesta SPF obec Cigľa

Cigľa 83446 MK obec 
Cigľa obec Cigľa

Tab.č. 41 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase Medzinárodný szlak Karpacki 
NOVÁ 
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4.6.  Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase  Multi –kulti  
 

Tab.č. 42 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase Multi kulti

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca
M

ul
ti 

-k
ul

ti

Slovensko

Blechnarka sedlo, št.hr. 0 lesná cesta Lesy SR LS  Zborov

št.hr. - Hutisko 2176 54524 PSK SK PO BJ

Hutisko - Stebník 7398 účelová 
komunikácia nezistený  

Stebník razc. - Chmelová 9589 účelová 
komunikácia nezistený nezistený

Chmelová - obec 10918 MK obec Chmeľová obec Chmeľová

Chmeľová - Becherov 12445 poľná cesta nezistený  

Becherov - 13818 MK obec Becherov obec Becherov

Becherov - Ondavka 15955 55725 PSK SK PO BJ

Ondavka - Nižná Polianka 22117 55725 PSK SK PO BJ

4.7.  Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase  Vínna cesta 

Tab.č. 43 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase Vínna cesta

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

Ví
nn

a 
ce

st
a

Slovensko

Becherov- Konieczna  št.hranica 0 545 PSK SK PO BJ

Becherov 2757 545 PSK SK PO BJ

Becherov  - Zborov 11642 545 PSK SK PO BJ

Zborov - hrad - Dlhá Lúka 14300 MK obec Zborov, 
Lesy SR nezistený

Dlhá Lúka 15783 PDP Mesto 
Bardejov Mesto Bardejov

Dlhá Lúka - 2 15946 MK Mesto 
Bardejov Mesto Bardejov

Dlhá Lúka - Bardejov 18563 77 SSC IVSC KE

Bardejov 18863 MK Mesto 
Bardejov správa ciest

Bardejov vedľa hlavnej 20398 77 SSC IVSC KE

Bardejov centrum 20633 MK Mesto 
Bardejov správa ciest
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4.8.  Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase  Bieľakova 
cesta

Tab.č. 44 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase Bieľakova cesta

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

Bi
eľ

ak
ov

a 
ce

st
a

Slovensko

začiatok cyklistickej cestičky 0    

T.Kotlina 86 MK Obec Spišská 
Belá správa MK SB

T.Kotlina  obec 212 MK Obec Spišská 
Belá správa MK SB

T.Kotlina  - S.Belá 9826 MK Obec Spišská 
Belá správa MK SB

S.Belá 10891 67 SSC IVSC KE

S.Belá - Kežmarok 16174 536 PSK SK PO KK

Kežmarok 18028 MK mesto Kežmarok správa MK KK

Kežmarok - Ľubica 20352 53619 PSK SK PO KK

Ľubica - Majerka 30106 lesná cesta zmiešané 
vlastníctvo  

Majerka - Tichý Potok 53945 54353 PSK SK PO SB

Tichý Potok - Torysa 62820 54353 PSK SK PO SB

4.9.  Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO1

Tab.č. 45 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO1

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

RO1

Poľsko

Krynica 0 MK gmina Krynica 
Zdrój

sprava ciest 
Krynica Z.

Krynica - žel.stanica  mesto 1574 MK gmina Krynica 
Zdrój

sprava ciest 
Krynica Z.

Krynica - Tylicz 7398 1512K powiat Nowy Sacz s. c. powiat. 
Nowy Sacz

Tylicz obec 8053 1512K powiat Nowy Sacz s. c. powiat. 
Nowy Sacz

Tylicz  - Muszynka - št.hr. 14339 75 Państwo Polskie Generalna 
Dyrekcja DKiA

Slovensko

št.hranica Kurovske sedlo 18038 5445 PSK SC PO BJ

Kurov -Gaboltov 19992 poľná cesta súkromní vlastníci  

Gaboltov rozc. - Zlaté 23068 5447 PSK SC PO BJ

Zlaté - 23995 poľná cesta súkromní vlastníci  

Zlaté - Mníchovký potok 26499 poľná cesta súkromní vlastníci  

Mníchovský p. - št.cesta 1/78 30251 lesná cesta súkromní vlastníci  

št.cesta ku brodu cez Topľu 31547 77 SSC IVSC KE

Bardejov 33082 poľná cesta nezistený  

Bardejov centrum 33455 MK mesto Bardejov  
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4.10. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO2 

Tab.č. 46 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO2

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

RO2

Poľsko

napojenie na Karpacki szlak 0    

križovatka MSK - Regietow 3532    

Regietow - št.hr. 8671 lesná cesta obec Regietow obec Regietow

Slovensko
št.hr.- Regetowka 11081 lesná cesta obec 

Regetovka obec Regetovka

Regetovka - Chmelova 13995 54525 PSK SC PO BJ

4.11. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO3 

Tab.č. 47 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO3

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

RO3

Poľsko

Piwniczna 0    

Piwniczna - Czercz 1394 1520K powiat Nowy 
Sacz

s. c. powiat. 
Nowy Sacz

Czercz - Suchá dolina P 6626 1520K powiat Nowy 
Sacz

s. c. powiat. 
Nowy Sacz

Suchá dolina - št.hr. 9490 lesná cesta Lasy Państwowe  

Slovensko
št.hranica - Litmanova - hora Zvir 13270 obecná cesta obec Litmanová obec Litmanová

hora Zvir - Litmanova - S-Lubovna 24760 54113 PSK SC PO SL

4.12. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO4 

Tab.č. 48 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO4

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

RO4
Poľsko

Szczawnica - križovatka trás 0 1636K Gmina 
Szczawnica SC gminy 

Szczawnica - Jaworki 5042 1636K Gmina 
Szczawnica SC gminy 

Jaworki - št.hr. 9726 lesná cesta Lasy Państwowe  

Slovensko št.hr.  - Litmanova 12320 lesná cesta obec Litmanová obec Litmanová
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4.13. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO5

Tab.č. 49 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO5

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

RO5

 Niedzica - cyklochodník 0 MK Gmina Czorsztyn SC gminy 
Czorsztyn

Poľsko Niedzica - Kacwin 7631 1642K Gmina Czorsztyn SC gminy 
Czorsztyn

 Kacwin - št.hranica 8558 poľná cesta súkromní 
vlastníci  

Slovensko št.hranica - V.Frankova razc. 9750 poľná cesta súkromní 
vlastníci  

 V.Franmková razc. - Osturňa 18077 5422 PSK SC PO KK

 Osturňa - št.hr. 18077 lesná cesta
lesné 

spoločenstvo 
Osturňa

 

 št.hr. Lapszamka - Jurgow 23082 1641K Powiat 
Tatrzansky

SC Powiat 
Tatrzansky

 Jurgow - obec 24141 49 Państwo Polskie Generalna 
Dyrekcja DKiA

Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO6 

Tab.č. 50 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO6

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

RO6 Poľsko Lapszanka - Niedzica 14829 1641K, 1642K powiat Nowy 
Targ

SC powiat Nowy 
Targ

4.14. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO7

Tab.č. 51 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO7

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

  T.Kotlina 0    

RO7 Slovensko T.Lomnica - T.Kotlina cez Háj 12725 lesná cesta Lesy SR Lesy Tanap
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4.15. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO8 

Tab.č. 52 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO8

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

RO8 Slovensko

Malý Lipník 0    

Malý Lipník -Legnava 5480 54332 PSK SC PO SL

Legnava - 5661 54332 PSK SC PO SL

Legnava - ku kostolíku št.hr. 7496 lesná cesta súkromní vlastníci, 
Lesy SR

Lesné 
družstvo 

Borť 
Legnava

št.hra. Muszyna  Borysow 8025 lesná cesta súkromnní 
vlastníci  

MuszynaBorysow 8490 MK Gmina Muszyna správa ciest 
Muszyna

Muszyna obec 11680 MK Gmina Muszyna správa ciest 
Muszyna

Muszyna 13548 MK Gmina Muszyna správa ciest 
Muszyna

Muszyna - Poprad 14640 poľná cesta súkromní vlastníci  

št.hranica - pod Zbojnickym vrchom 15608 lesná cesta Lesy SR Lesná 
správa

Pod. Zvrchom - Andrejovka most 20450 lesná cesta Lesy SR Lesná 
správa

Andrejovka odbočka lávka cez Poprad 20785 účelová 
cesta obec Orlov  

Andrejovka - Orlov 23729 54345 PSK SC PO SL

Orlov - Plaveč stanica 26419 54345 PSK SC PO SL

Plaveč - Údol 31478 poľná cesta súkromní vlastníci  

Údol - Hajtovka 34177 54333 PSK SC PO SL

Hajtovka - Chmelnica 38685 poľná cesta súkromní vlastníci  

Chmelnica 39512 obecná 
cesta obec Chmelnica  

4.16. Vlastnícke vzťahy v dopravných koridoroch na navrhovanej cyklotrase RO9

Tab.č. 53 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na cyklotrase RO9

Názov trasy Krajina - 
územie popis vedenia trasy staničenie 

v m cesta/číslo vlastník správca

RO9

Poľsko

začiatok - napojenie na szlak 
Transgraniczny 0 lesná cesta   

Karpacki napojenie - Izby št.hr. 1417 lesná cesta nezistený  

Slovensko
št.hr. - Frička 4748 lesná cesta nezistený  

Frička - Gaboltov 12783 5447 PSK SC PO BJ
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4.17. Vlastnícke vzťahy na tematickej cyklotrase Karpacki szlak rowerovy v Poľsku

Tab.č. 54 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Eurovelo č. 11 – časť Karpacki szlak rowerovy

číslo Názov staničenie farba povrch cesta č. vlastnictvo správa

1 KARPACKI SZLAK ROWEROWY - SZLAK 
GŁÓWNY 0,00 červena asfalt    

 Leluchów - Muszyna 11,50  asfalt 1514k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Muszyna - Piwniczna Zdrój 37,00  asfalt 971 wojvodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Piwniczna Zdrój - Głębokie 42,00  asfalt  gmina Piwniczna Zdrój sprava ciest Piwniczna Z.

 Głębokie - Sucha Struga 44,00    gmina Rytro sprava ciest Rytro

 Sucha Struga 45,25  asfalt 1531k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Sucha Struga - Życzanów 47,00    gmina Rytro sprava ciest Rytro

 Życzanów - Żeleźnikowa Wielka 55,90  asfalt  gmina Stary Sącz sprava ciest Stary Sącz

 Żeleźnikowa Wielka 57,00  asfalt 1528k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie 58,20  asfalt  gmina Stary Sącz sprava ciest Stary Sącz

 Łazy Biegonickie - Nowy Sącz 59,00  asfalt 1591k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Nowy Sącz ul. Majdan - N. Sącz ul. Zdrojowa 73,00  asfalt  miasto Nowy Sącz sprava ciest Nowy Sącz

2 KARPACKI SZLAK ROWEROWY – odcinek II A. 0,00 červena asfalt    

 N. Sącz ul. Zdrojowa - Klimkówka 3,50  asfalt  gmina Chełmiec sprava ciest Chełmiec

 Klimkówka - Ubiad 4,25  asfalt 1560k Powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Ubiad - Sienna 5,25  asfalt  gmina Chełmiec sprava ciest Chełmiec

 Sienna - Miłkowa 12,75  asfalt 1562k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Miłkowa - Przydonica 15,75  asfalt 1562k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Przydonica - Podole 16,50  asfalt  gmina Gródek n. 
Dunajcem

sprava ciest Gródek 
n. D.

 Podole - Bartkowa 18,00  asfalt 975 wojvodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Bartkowa - Tropie 27,00  asfalt 1449k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz
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3 KARPACKI SZLAK ROWEROWY – odcinek II B.       

 tzw. „Wariant Łososiński” 0,00 čierna     

 Nowy Sacz - Chełmiec 2,75  asfalt  gmina Nowy Sacz sprava ciest Nowy Sacz

 Las Chełmiecki 4,75    Nadlesnictvo Stary Sacz ALP

 Las Chełmiecki-Marcinkowice 7,00  asfalt  gmina Chełmiec sprava ciest Chełmiec

 Marcinkowice - Chomranice 12,00  asfalt 1551K powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Chomranie - Zawadka 14,00  asfalt  gmina Chełmiec sprava ciest Chełmiec

 Zawadka -Świdnik 17,25  asfalt  gmina Łososina sprava ciest Łososina

 Świdnik - Wronowice 19,75  asfalt 1553k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Wronowice - Łososina Dolna 23,00  asfalt 1555k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Łososina Dolna - Michalczowa 26,50  asfalt  gmina Łososina sprava ciest Łososina

 Michalczowa - Kąty 28,00  asfalt 1448k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Kąty - Łęki 28,50  asfalt 1450k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Łęki - Witowice Dolne 33,00  asfalt  gmina Łososina sprava ciest Łososina

4 KARPACKI SZLAK ROWEROWY – odcinek 
Iwkowa 0,00 červena asfalt    

 Tropie - Wytrzyszczka 1,00  asfalt 75 Państwo Polskie Generalna Dyrekcja DiA

 Wytrzyszczka - Iwkowa Kąciny 3,00  asfalt  gmina Czchów sprava ciest Czchów

 Iwkowa Kąciny 3,90  asfalt  gmina Iwkowa sprava ciest Iwkowa

 Iwkowa Kąciny - Iwkowa 5.15  asfalt 1410k powiat Brzesko s. c. powiat. Brzesko

 Iwkowa - Porąbka Iwkowska 6,70  asfalt 1448k powiat Brzesko s. c. powiat. Brzesko

 Porąbka Iwkowska 7,00  asfalt 1447k powiat Brzesko s. c. powiat. Brzesko

 Porąbka Iwkowska - Drużków Pusty 8,20  asfalt  gmina Iwkowa sprava ciest Iwkowa

 Drużków Pusty - Dobrociesz 11,50  asfalt 1450k powiat Brzesko s. c. powiat. Brzesko
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4.18. Vlastnícke vzťahy na tematickej cyklotrase Sadecki szlak rowerovy v Poľsku

Tab.č. 55 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Sadecki szlak rowerovy

číslo Názov staničenie farba povrch cesta 
č. vlastnictvo správa

1 SĄDECKI SZLAK ROWEROWY 0,00 žltá asfalt    

 Przełęcz Tylicka - Mochnaczka Niżna 13,20  asfalt 75 Państwo Polskie Generalna Dyrekcja DKiA

 Mochnaczka Niżna - Berest 23,80  asfalt 1510k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Berest - Polany 26,40    gmina Krynica Zdrój sprava ciest Krynica Z.

 Polany - Polany skrzyżowanie 26,60  asfalt 981 vojevodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Polany skrzyżowanie - Kamianna 28,40  asfalt 1578k powiat Nowy Sacz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Kamianna - Nowa Wieś 35,90  asfalt 1578k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Nowa Wieś -Uhryń 37,50    gmina Łabowa sprava ciest Łabowa

 Uhryń - Łabowa 42,90  asfalt  gmina Łabowa sprava ciest Łabowa

 Łabowa - Łabowiec 43,00  asfalt 1523k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Łabowiec - Maciejowa 44,20  asfalt  gmina Łabowa sprava ciest Łabowa

 Maciejowa - Maciejowa skrzyżowanie 45,00  asfalt 1524k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Maciejowa skrzyżowanie - Frycowa 45,40  asfalt 75 Państwo Polskie Generalna Dyrekcja DKiA

 Frycowa 48,10  asfalt  gmina Nawojowa sprava ciest Nawojowa

 Frycowa - Nawojowa 48,70  asfalt 75 Państwo Polskie Generalna Dyrekcja DKiA

 Nawojowa 50,30  asfalt  gmina Nawojowa sprava ciest Nawojowa

 Nawojowa 50,80  asfalt 1527k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Nawojowa - Popardowa Niżna 52,60  asfalt  gmina Nawojowa sprava ciest Nawojowa

 Popardowa Niżna - Kamionka Mała 54,00  asfalt  gmina Kamionka Wielka sprava ciest Kamionka W.

 Kamionka Mała 54,60  asfalt 1576k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Kamionka Mała - Jamnica 55,70  asfalt  gmina Kamionka Wielka sprava ciest Kamionka W.

 Jamnica - Kunów 56,30  asfalt  gmina Chełmiec sprava ciest Chełmiec

 Kunów - Nowy Sącz 56,90  asfalt 1573k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Nowy Sącz 63,00  asfalt  miasto Nowy Sącz sprava ciest Nowy Sącz
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4.19. Vlastnícke vzťahy na tematickej cyklotrase Transgraniczny szlak rowerovy v Poľsku

Tab.č. 56 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Transgranicznyi szlak rowerovy

číslo Názov staničenie farba povrch cesta č. vlastnictvo správa

1 TRANSGRANICZNY SZLAK ROWEROWY 0,00 modry     

 Przełęcz Długie - Jasionka 8,20    gmina Sękowa sprava ciest Sękowa

 Jasionka Krzywe 9,60  asfalt  gmina Sękowa sprava ciest Sękowa

 Krzywe - Banica 10,50  asfalt 1492k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Banica - Gładyszów 15,15  asfalt  gmina Uście Gorlickie sprava ciest Uście G.

 Gładyszów 15,30  asfalt 977 vojevodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Gładyszów - Brunary 38,60  asfalt
1496k, 
1498k, 
1501k

powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Brubary - Izby 48,60  asfalt 1503k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Izby - Mochnaczka Niżna 50,60  beton  gmina Uście Gorlickie sprava ciest Uście G.

 Mochnaczka Niżna 53,35  asfalt  gmina Krynica Zdrój sprava ciest Krynica Z.

 Mochnaczka Niżna - Tylicz 56,10  asfalt 75 Państwo Polskie Generalna Dyrekcja DKiA

 Tylicz 57,10  asfalt  gmina Krynica Zdrój sprava ciest Krynica Z.

 Tylicz - Wojkowa 61,60  asfalt 1513k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Wojkowa - Powroźnik 65,40  asfalt 1513k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Powroźnik 66,40  asfalt  gmina Muszyna sprava ciest Muszyna

 Powroźnik - Muszyna 67.60  asfalt 981 vojevodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Muszyna 70,60  asfalt  gmina Muszyna sprava ciest Muszyna
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4.20. Vlastnícke vzťahy na tematickej cyklotrase Wielokulturowy  szlak rowerovy v Poľsku

číslo Názov staničenie farba povrch cesta č. vlastnictvo správa

1 WIELOKULTUROWY SZLAK ROWEROWY 0,00 červena     

 Przełęcz Wysowska - Blechnarka 0,60    gmina Uście Gorlickie sprava ciest Uście G.

 Blechnarka - Hańczowa 8,60  asfalt 1498k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Hańczowa - Śnietnica 18,00   1502k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Śnietnica - Brunary 24,30  asfalt 1503k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Brunary - Florynka 25,50  asfalt 1503k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Florynka - Wawrzka 29,00  asfalt 1504k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Ropa (Podchełmie) 30,00  asfalt 1504k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Ropa (Podchełmie) 30,90    gmina Ropa sprava ciest Ropa

 Chełm 32,40    Lasy Państwowe ALP Nadleśnictwo Gorlice

 Kąclowa 33,00    gmina Grybów sprava ciest G. Grybów

 Grybów miasto 39,00  asfalt  miasto Grybów sprava ciest M. Grybów

 Siołkowa 41,00    gmina Grybów sprava ciest G. Grybów

 Siołkowa - Stróże 46,25  asfalt  gmina Grybów sprava ciest G. Grybów

 Stróże - Polna 50,00  asfalt 1466k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sacz

 Szalowa 50,60  asfalt 1466k, 
1506k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Szalowa 51,00  asfalt  gmina Łużna sprava ciest Łużna

 Polna - Stróże 53,50  asfalt  gmina Grybów sprava ciest G. Grybów

 Wilczyska 56,50  asfalt  gmina Bobowa sprava ciest Bobowa

 Wilczyska 57,25    gmina Bobowa sprava ciest Bobowa

 Wilczyska 57,40  asfalt 981 vojevodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Wilczyska - Jankowa 59,50    gmina Bobowa sprava ciest Bobowa

 Jankowa 59,75  asfalt 1465k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Jankowa - Bobowa 61,50  asfalt  gmina Bobowa s. c. powiat. Gorlice

 Bobowa 62,00  asfalt 1464k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Bobowa - Sędziszowa 65,50  asfalt  gmina Bobowa s. c. powiat. Gorlice

Tab.č. 57 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Wielokulturowy szlak rowerovy
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4.21. Vlastnícke vzťahy na tematickej cyklotrase Królewski szlak rowerovy v Poľsku

číslo Názov staničenie farba povrch cesta 
č. vlastnictvo správa

1 KRÓLEWSKI SZLAK ROWEROWY 0,00 zelena     

 Biecz 2,00  asfalt  gmina Biecz sprava ciest Biecz

 Biecz - Strzeszyn 4,00  asfalt 1390k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Strzeszyn - Klęczany 6,00  asfalt  gmina Biecz sprava ciest Biecz

 Klęczany - Gorlice 8,25  asfalt  gmina Gorlice sprava ciest G. Gorlice

 Gorlice 14,45  asfalt  Miasto Gorlice sprava ciest M. Gorlice

 Gorlice 15,45    Miasto Gorlice sprava ciest M. Gorlice

 Gorlice - Ropica Polska 17,25  asfalt  gmina Gorlice sprava ciest G. Gorlice

 Ropica Polska - Bystra 19,00  asfalt 1469k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Bystra 20,50  asfalt  gmina Gorlice sprava ciest G. Gorlice

 Bystra 21,25  asfalt 1507k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Bystra - Szalowa 24,00    gmina Gorlice sprava ciest G. Gorlice

 Szalowa 25,00    gmina Gorlice sprava ciest G. Gorlice

 Szalowa 28,50  asfalt 1507k, 
1466k gmina Łużna sprava ciest Łużna

 Szalowa - Wyskitna 31,00  asfalt  gmina Łużna sprava ciest Łużna

 Wyskitna - Polna 34,50  asfalt  gmina Grybów sprava ciest G. Grybów

 Polna - Stróże 35,50  asfalt 1466k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Stróże 37,00  asfalt  gmina Grybów sprava ciest G. Grybów

 Stróże 38,50  asfalt 981 vojevodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Stróże - Grybów 42,00  asfalt  gmina Grybów sprava ciest G. Grybów

 Grybów 45,00  asfalt  Miasto Grybów sprava ciest M. Grybów

 Grybów - Ptaszkowa 48,00  asfalt 1572k, 
1575k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Ptaszkowa - Mszalnica 53,50  asfalt 1575k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Mszalnica - Kamionka Wielka 59,50  asfalt 1575k, 
1576k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Kamionka Wielka - Jamnica 65,50  asfalt  gmina Kamionka Wielka sprava ciest Kamionka W.

 Nowy Sącz 72,30  asfalt  Miasto Nowy Sącz sprava ciest Nowy Sącz

 Łazy Biegonickie 73,80  asfalt  gmina Stary Sącz sprava ciest Stary Sącz

 Nowy Sącz 75,00  asfalt  Miasto Nowy Sącz sprava ciest Nowy Sącz

 Myślec 80,00  asfalt 1529k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Popowice - Stary Sącz 90,25  asfalt  gmina Stary Sącz sprava ciest Stary Sącz

 Stary Sącz - Moszczenica Niżna 92,25  asfalt 1533k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Moszczenica Niżna - Skrudzina 94,75  asfalt  gmina Stary Sącz sprava ciest Stary Sącz

 Skrudzina Gołkowice Górne 97,25  asfalt 1536k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Gołkowice Górne - Gaboń 101,25  asfalt 1537K powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Gaboń - Obidza 103,75  asfalt  gmina Łącko sprava ciest Łącko

 Obidza 110,00  asfalt 1538k powiat Nowy Sącz s. c. powiat. Nowy Sącz

 Obidza - Przełęcz Przysłop 112,50    gmina Łącko sprava ciest Łącko

Tab.č. 58 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Królewski szlak rowerovy
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4.22. Vlastnícke vzťahy na tematickej cyklotrase Winny szlak rowerovy v Poľsku

číslo Názov staničenie farba povrch cesta č. vlastnictvo správa

1 WINNY SZLAK ROWEROWY 0,00 žltý     

 Konieczna 0,50  asfalt 977 vojevodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Konieczna 2,00    gmina Uście Gorlickie sprava ciest Uście G.

 Konieczna - Radocyna 3,50    Skarb Państwa ALP Nadleśnictwo Gorlice

 Radocyna 5,50    gmina Sękowa, Skarba 
Państwa gmina Sękowa, Nadl. Gorlice

 Radocyna - Wołowiec 15,00    gmina Sękowa, Skarba 
Państwa gmina Sękowa, Nadl. Gorlice

 Wołowiec 17,00  asfalt 1491k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Wołowiec - Bartne 21,50    gmina Sękowa, Skarba 
Państwa gmina Sękowa, Nadl. Gorlice

 Bartne 23,50  asfalt  gmina Sękowa sprava ciest Sękowa

 Bartne - Ropica Górna 32,00  asfalt 1490k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Ropica Górna - Małastów 33,00  asfalt 977 vojevodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Małastów - Owczary 36,50    gmina Sękowa sprava ciest Sękowa

 Owczary - Siary 42,50  asfalt 1493k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Siary - Gorlice 42,75  asfalt  gmina Sękowa sprava ciest Sękowa

 Gorlice - Kobylanka 47,00  asfalt  Miasto Gorlice sprava ciest M. Gorlice

 Kobylanka 50,50  asfalt  gmina Gorlice sprava ciest G. Gorlice

 Kobylanka - Libusza 51,00  asfalt 1480k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Libusza - Biecz 58,50  asfalt 1480k powiat gorlicki, gmina Biecz s. c. p. Gorlice, sprava ciest 
G. Biecz

 Biecz 62,50  asfalt  gmina Biecz sprava ciest Biecz

 Biecz - Binarowa 69,50    gmina Biecz sprava ciest Biecz

 Strzrszyn 72,50  asfalt 1390k powiat gorlicki s. c. powiat Gorlice

 Strzeszyn - Kwiatonowice 76,00  asfalt  gmina Biecz sprava ciest Biecz

 Kwiatonowice 77,00    gmina Gorlice sprava ciest G. Gorlice

 Kwiatonowice - Moszczenica 79,25  asfalt 1474k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Moszczenica 82,50  asfalt 1474k powiat gorlicki s. c. powiat Gorlice

 Moszczenica 86,00  asfalt 13 gmina Moszczenica sprava ciest Moszczenica

 Moszczenica - Staszkówka 93,75  asfalt 1391k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Staszkówka - Łużna 97,50  asfalt 1462k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Łużna 99,50  asfalt 1462k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice
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 Łużna - Biesna 103,25  asfalt  gmina Łużna sprava ciest Łużna

 Biesna 104,00  asfalt 1461k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Biesna - Stróżna 106,00  asfalt  gmina Łużna sprava ciest Łużna

 Stróżna - Bobowa 111,00  asfalt  gmina Bobowa sprava ciest Bobowa

 Bobowa 111,50  asfalt 1464k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Bobowa - Jankowa 113,00    gmina Bobowa sprava ciest Bobowa

 Jankowa 115,50  asfalt 1465k powiat gorlicki s. c. powiat. Gorlice

 Jankowa - Lipnica Wielka 120,00    gmina Bobowa sprava ciest Bobowa

 Lipnica Wielka 122,50    gmina Korzenna sprava ciest Korzenna

 Lipnica Wielka - Jasienna 127,50  asfalt 1565k powiat Nowy Sącz s. c. powiat Nowy Sącz

 Jasienna - Gródek nad Dunajcem 135,50  asfalt  gmina Gródek nad Dunajcem sprava ciest Gródek nad 
Dunajcem

 Gródek nad Dunajcem - 
Bartkowa 138,25  asfalt 975 vojevodstvo malopolskie sprava ciest Kraków

 Bartkowa - Rożnów 145,00  asfalt  gmina Gródek n/D, Skarb 
Państwa

sprava ciest Gródek nad 
Dunajcem

 Rożnów - Roztoki Brzeziny 146,75  asfalt 1449k powiat Nowy Sącz s. c. powiat Nowy Sącz

 Roztoki Brzeziny - Tropie 155,00  asfalt  gmina Gródek n/D sprava ciest Gródek nad 
Dunajcem

Tab.č. 59 – Popis ciest a vlastníckych vzťahov na trase Winny szlak rowerovy
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5. Informačný systém

Informačný systém na cyklotrasách sa musí zhodovať s informáciami ktoré sú 

o cyklotrasách.  To, že k nezrovnalostiam dochádza je zrejmé už z bežného prieskumu, 
kedy sa porovnajú informácie o cyklotrasách z internetu, na informačných paneloch, 
mapách a následne potom priamo v teréne.  Cieľom dobrého a pre návštevníka 
príťažlivého informačného systému je vyladiť a zharmonizovať všetky dostupné 
informačné zložky:

- Propagačné materiály  a printové médiá

- Webové stránky

- Stacionárny informačný systém v krajine

- Orietačné a smerové značenie na cyklotrasách. 

Je samozrejmé, že táto štruktúra informácií začína zdola od orientačného a smerového 
značenia v teréne na cykloturistických trasách. 

V predmetnom území sú platné tieto systémy značenia cyklistických komunikácií a 
cykloturistických trás:

- PTTK – Poľská republika – systém značenia podľa Polskiego Towarzystwa Turystyki 
Krajoznawczej, schváleného Dohodou č. 170/XVI/2007 zo dňa 21.4.2007 

- SCK – Slovenská republika – systém značenia podľa Slovesnkého cykloklubu, ktorý bol 
zaradený do systému technických noriem STN 018028 .

- ECF  - Európska cyklistická federácia – systém značenia na trasách Eurovelo

- Vyhláška č.361/2011 – informačný systém na cyklistických komunikáciách 

Všetky ostatné spôsoby značenia na cyklotrasách nie sú vhodné, nakoľko návštevník 
cykloturista očakáva oficiálnu informáciu sprostredkovanú spôsobom, ktorý je všeobecne 
rozšírený.  Analógia je s dopravnou značkou, ktorú niekto namaľuje na kus plechu a umiestni 
na cestu. Budete ako šofér dôverovať takejto značke? Rešpektovať ju?

Výnimku na Slovesnku tvoria vjazdy do horských dolín Národného parku Vysoké 
Tatry, v správa TANAP, ktoré majú odlišný systém informačných tabulí aj pre turistické 
a cykloturistické značenie.

Spôsoby informačného orientačného systému sú uvedené v analytickej časti kapitola číslo 6. 

Návrh na rozmiestnenie informačného orientačného systému je vo výkresovej časti prílohy č. 
2b05

V rozpočte sú náklady kalkulované poľa dĺžky cyklotrasy, nakoľko vyznačenie obsahuje aj 
prvky maľovaného značenia v počte minimálne 8 kusov na 1 kilometer. V neprehľadnom 
a lesnom teréne je toho môže byť aj štvornásobok viac. 
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Okrem samotného orientačného značenia, ktoré informuje cyklistu o vzdialenosti ku ďalším 
cieľom ako aj o mieste na ktorom sa nachádzajú je dôležité podať informáciu o celkovom 
priebehu trasy. K tomuto účelu najlepšie slúžia informačné panely umiestnené priamo na 
trase a alebo informácie na webovej stránke. Pre cykloturistu sú dôležité tieto informácie:

- Dĺžka trasy

- Povrch 

- Profil trasy

- Obtiažnosť

- Miesta pre občerstvenie

- Umiestnenie doplnkovej vybavenosti ako sú altánky, infotabule

- Servisné miesta

- Požičovne bicyklov

- Parkovanie bicyklov

- Núdzové telefónne čísla

- Gps súradnice

- Zaujímavosti a atrakcie na trase

Mapový podklad nemusí obsahovať vrstvenice, pri informačných paneloch postačujú 
prehľadné schématické mapy. Informačný panel sa umiestňuje na nosič,  ktorý má vhodne 
zapadnúť do okolitého prostedia - príklad riešenia uvedený vo výkrese č. 2b05. Umiestnenie 
panelov odporúčame v lokjalitách vyššej koncentrácii ľudí, alebo na miestach križovatiek 
viacerých cyklotrás.  V predmetnom území bude v prípade realizácie predložených návrhov 
takmer 1700 km cyklotrás. Ich počet z pôvodných 29 vyrastie na 56. Trasy sú navzájo 
prepojené a križujú sa. 

Pre cykloturistickú sieť takéhoto rozsahu je potrebné osadiť 60 informačných panelov.

6. Doplnková cykloturistická vybavenosť

Medzi doplnkovú cykloturistickú vybavenosť na trasách patria najmä prístrešky, odpočívadlá 
a altánky, ktoré sú umiestnené na cyklotrase. Umožňujú krátky oddych, úkryt pre vplyvmi 
počasia či už dažďom alebo slnkom. 

Lokality vybavené doplnkovou turistickou vybavenosťou sa často stávajú samotným cieľom 
cesty. Preto od výberu ich umiestnenia, konštrukcie a použitých materiálov závisí ich 
atraktívnosť a návštevnosť. Príklad konštrukcie altánku je vo výkresovej prílohe č. 2b05.

Umiestnenenie doplnkovej vybavenosti je len orientačné a má odporúčací charakter. Je 
vyhotovené  na základe výstupov nášho terénneho šetrenia.
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7. Orientačný rozpočet pre navrhované cyklotrasy

Orientačný rozpočet sme urobili na základe navrhovaných stavebných opatrení a ich rozsahu 
na jednotlivých navrhovaných cyklotrás. Jednotková cena jednotlivých typov stavebnej 
úpravy bola vykalkulovaná na základe aktuálnych cien stavebných prác a materiálov v roku 
2011.  Výsledné sumy v sebe zahrňujú aj cenu za projektové práce a inžiniersku činnosť. Nie 
sú zahrnuté náklady na prípadný výkup pozemkov a prípadné právne služby. 

Tab.č.60 Výsledný návrh rozpočtu stavebných opatrení

 dĺžka v km opatrenia v tis Euro z toho len 
značenie v tis.

Navrhované hlavné cyklotrasy 555,7 40118,1 237,9

Navrhované regionálne cyklotrasy 188,5 18561,6 70,7

Celkom 744,2 58679,7 308,6

Náklady na 1 km  78849,36845 414,6734749

Tab.č.61 Výsledný návrh rozpočtu stavebných opatrení na hlavných navrhovaných 
cyklotrasách

Sumár navrhovaných hlavných cyklotrás v rámci cezhraničnej siete

Cyklotrasa dĺžka v km opatrenia v tis Euro z toho len 
značenie

Eurovelo 11* 118,5 4935,3 44,4

Veľký Tatranský okruh 99,5 9616,5 37,3

Malý Tatranský okruh 109 12474 40,9

Kráľovská  predĺženie 39,8 4935,2 44,4

Medzinárodný szlak Karpacki - NOVÁ 83,5 419,5 31,3

Multi -kulti 22 1013,8 8,3

Vínna cesta 20,6 1250,8 7,7

Bieľakova cesta 62,8 5473 23,6

spolu 555,7 40118,1 237,9
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Tab.č.62 Výsledný návrh rozpočtu stavebných opatrení na regionálnych  navrhovaných 
cyklotrasách

Sumár navrhovaných regionálnych cyklotrás v rámci cezhraničnej siete

Cyklotrasa dĺžka v km opatrenia v tis euro z toho len značenie

RO1 33,5 11984,8 12,6

RO2 14 1263 5,3

RO3 24,8 306,2 9,3

RO4 12,3 728,3 4,6

RO5 24 44 9

RO6 14,8 5,6 5,6

RO7 12,8 1658,5 4,7

RO8 39,5 2547 14,8

RO9 12,8 24,2 4,8

spolu 188,5 18561,6 70,7

8. Oporúčania

Zoznam príloh a výkresov:

Príloha č. 1 - Špecifikácia rozpočtu

2b01 - Výkres navrhovaných cyklotrás 

2b02 - Výkres navrhovaných opatrení  

2b03 - Popis navrhovaných opatrení s legendou

2b04 - Výkres vzorových profilov

2b05 - Doplnková turistická vybavenosť na cyklotrasách 

2b06 – Cyklistické opatrenia v obci Červený Kláštor 
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III.  VÝSLEDNÁ SITUÁCIA

1. Výsledný návrh cyklotrás v predmetnom území

Výsledný návrh je spojením existujúcich a navrhovaných cykloturistických trás.  Kompletná 
sieť zahŕňa  takmer 1700 km cykloturistických trás, z toho 942 km je v teréne reálne 
vyznačených. 

V predmetnom území sa v dobe spracovania tejto štúdie nevyskytovala žiadna vyznačená 
cykloturistická trasa. Viaceré cyklotrasy (najmä poľské) končili na hranici so Slovenskom, 
ďalej však nepokračovali.  V predloženom návrhu cezhraničných cyklotrás sme preto venovali 
zvýšenú pozornosť trasám, ktoré majú cezhraničný charakter a prebiehajú cez územie oboch 
krajín. 

Zo sedemnástich  navrhovaných cyklotrás je 14 cezhraničných. Tieto cyklotrasy zároveň tvoria 
motíve pre nové produkty cestovného ruchu v prihraničnom Slovensko – poľskom regióne.

V priebehu práce na štúdii došlo k možnosti zadefinovať koridor Eurovelo č. 11, ktorý je 
plánovaný viesť cez východné Slovensko.  Doteraz boli všetky návrhy len v teoretickej 
rovine. Predložený návrh z tejto štúdie bol prezentovaný a prijatý v Bruseli počas stretnutia 
koordinátorov Eurovelo na pôde Európskej cyklistickej federácie v októbri 2011.  
Filozofia výsledného návrhu cezhraničných cyklotrás Prešovského kraja a Malopolského 
vojvodstva zohľadňuje záujmy a zámery ľudí z regiónov, ale zároveň dáva miestne záujmy do 
širších súvislostí.  Vďaka týmto súvislostiam sme boli schopní vytvoriť logickú sieť, ktorá je 
tvorená hlavnými tematickými trasami a ich regionálnymi doplňujúcimi prepojeniami.  

Bez miestnych ľudí z regiónov by nebolo možné predložiť tento výsledný model.  Z rokovaní  
a pracovných stretnutí si dovoľujeme skonštatovať, že nasledovné organizácie a mestá sú 
najaktívnejšími aktérmi pre rozvoj cykloturistiky v predmetnom území:
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Mesto Spišská Belá

Mesto Vysoké Tatry

Mesto Spišská Stará Ves

Mesto Bardejov

Mesto Piwniczna Zdrój (PL)

Mesto Muszyna  (PL)

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

Združenie Belianske Tatry

Združenie pre rozvoj Horného Spiša a Šariša , Región  „Beskydy“

Euroregión Tatry SK/PL
Mikroregión Makovica

Gmina Czorstyn

Sadecka Organizacja Turystyzcna Nowy Sacz

PTTK Nowy Sacz

SCK Piešťany

Prešovská bicyklová skupina Kostitras

Výsledná sieť cykloturistických trás v predmetnom území sa vyvíjala podľa vyššie uvedených 
kritérií do veľmi vyváženej podoby, kedy je na oboch stranách hranice je približne rovnaká 
hustota a počet cykloturistických trás. 

Tab. č. 63 Prehľad výsledného návrhu všetkých cyklotrás v území podľa krajín

 Poľsko km Slovensko km

Existujúce cyklotrasy 584,5 357,9

Novonavrhované cyklotrasy hlavné 204,6 353,2

Novonavrhované cyklotrasy regionálne 80,6 108,1

spolu 869,7 819,2

celkom  1688,9
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Graf č. 14. Podiel existujúcich cyklotrás v predmetnom území v roku 2011 podľa krajín

Graf č. 15 -  Podiel navrhovaných cyklotrás v predmetnom území podľa krajín

Graf č. 16 -  Podiel výsledného návrhu cyklotrás v predmetnom území podľa krajín
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2. Cyklotrasy ako produkty cestovného ruchu

Navrhované cezhraničné cyklotrasy sa viažu na existujúce tematické trasy v Poľku, ktorým je 
venovaná značná publicita a pozornosť, preto sme ich v podobnom znení a téme preniesli aj 
na slovenské územie. Jedná sa o produkty ktoré sa viažu na geografické, historické a kultúrne 
súvislosti predmetného územia. 

2.1. Eurovelo č. 11 

Z hľadiska propagácie v rámci Európy je najvýznamnejšou časťou návrhu vedenie trasy 
Eurovelo č. 11. 

Nový cykloturistický produkt  bude súčasťou  európskej siete Eurovelo a rieši  trasovanie 
najdlhšej cykloturistickej magistrály v Európe v predmetnom území Slovenska a Poľska. Trasa 
číslo 11 je tzv. Východoeurópskou cyklo magistrálou.  Dĺžka celej trasy je približne 6000 
kilometrov, v našej štúdii navrhujeme  jej úsek dlhý 118 kilometrov. 

Východoeurópska magistrála spája významné európske metropoly ako Helsinky, Talin, Vilnus, 
Varšava, Krakow, Prešov, Košice, Belehrad, Skopje, Tesaloniky, Atény. 

Trasa je navrhovaná tak aby spĺňala všetky kritériá trás Eurovelo  - spája zaujímavé a kultúrne 
centrá krajiny, vedie popri riekach, sú možnosti železničného spojenia medzi regiónmi 
a mestami.  Trasa Eurovelo využíva koridory regionálnych cykloturistických koridorov – 
Karpacki szlak rowerowy (PL), Torysská magistrála (SK). 

Značenie Eurovela na národných úrovniach vyžaduje len jedinú podmienku a tou je 
umiestnenie vyššie uvedenej značky – číslo trasy na modrom poli, v strede 12 žltých hviezd. 
Táto značka môže byť súčasťou národného typu značenia, alebo sa môže vytvoriť úplne nová 
značka. Diaľkoví cykloturisti, ktorí tieto trasy využívajú sa orientujú podľa loga Eurovela. 

2.2. Tematické cyklotrasy v predmetnom území

V predmetnom území sú navrhnuté nasledovné cezhraničné tematické cyklotrasy:

S historickým kontextom:

Kráľovská cyklotrasa – Króĺewsky szlak rowerowy – prechádza cez historicky zaujímavé mestá 
s kráľovskou históriou – Nowy Sacz, Červený Kláštor, Niedzica. Celková dĺžka cykotrasy  152 
km.

Vínna cesta – Winny szlak rowerowy – sleduje starobylú historickú cestu, ktorou sa 
v minulosti dovážalo víno z Uhier do Poľska. Trasa je dlhá 180 km, vedie z poľského mestečka 
Lipnica Wielka do Bardejova.

S geografickým kontextom

Veľký Tatranský okruh – vedie v širšom pásme okolo pohoria Vysoké Tatry, v celkovej dĺžke 
cca 300 km. V predmetnom území má rozsah 100 kilometrov.
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Malý Tatranský okruh – vedie v úzkom susedstve Národného parku Vysoké Tatry, prepája 
centrá regiónu ako mesto Vysoké Tatry a Zakopané.  V predmetnom území má dĺžku 109 
kilometrov. 

Karpatská cyklistická cesta – je diaľková medzinárodná cyklotrasa, ktorá prechádza cez päť 
krajín Karpatského regiónu – Slovensko, Poľsko, Ukrajina , Rumunsko a Maďarsko. Celková 
dĺžka trasy je cca 1700 kilometrov, z ktorých časť vedie aj v predmetnom území v dĺžke 40 
kilometrov. Na poľskej strane na ňu nadväzuje Karpacki szlak rowerowy v dĺžke 75 kilometrov, 
oba okruhy prepája navrhovaný prepojka v dĺžke 9 kilometrov. Cyklotrasa sa vlní okolo 
Karpatského masívu, najrozsiahlejšieho lesnatého  pohoria v Európe.

Popradská cesta (RO8)  - trasa prevádza návštevníka okolo veľkého meandru rieky Poprad 
a v spojení s s trasou Eurovelo  vytvára prepojenia medzi mestami Nowy sacz  - Piwniczna – 
Muszyna – Stará Ľubovňa. Vedie v tesnom kontakte s riekou Poprad a patrí medzi najkrajšie 
nenáročné cyklotrasy v území. Má rovnako veľký potenciál ako Pieninská cesta okolo Dunajca. 

Tatranská cesta (RO5) – trasu charakterizujú krásne výhľady na Vysoké Tatry, pretože 
prechádza jeho podhorím a ponúka návštevníkovi nové a neočakávané pohľady na tatranskú 
prírodu. Spája obce Niedzica – Osturňa – Jurgow v dĺžke 24 kilometrov  a vytvára dôležité 
horizontálne prepojenie

So spoločenským kontextom

Wielokulturowy szlak rowerowy – Multi –kulti cyklotrasa -  cyklotrasa  prechádza 
národnostne zmiešaným územím,  kde môže návštevník sledovať rôzne typické 
východoeurópske kultúrne vplyvy –  náboženské (kostolíky), folklórne, architektúra, hudba, 
umenie. Trasa má celkovú dĺžku 85 kilometrov.

Kúpeľná cesta  (RO1) – prepája dve významné kúpeľné mestá Bardejov a Krynicu v dĺžke 33 
kilometrov.  

3. Návrhy propagácie

Propagácii siete Eurovelo sa venuje značná pozornosť, sú vydávaní cykloturistickí 
sprievodcovia vo viacerých jazykových mutáciách, informácie sú uverejňované na stránkach 
významných cyklistických organizácií ako napr. ADFC – najväčšieho nemeckého  cyklistického 
klubu v Európe.  

Preto hlavným odporučením pre spracovateľov marketingovej kampane je propagácia na 
európskej úrovni prostredníctvom webových liniek na stránkach ECF, veľkých cyklistických 
klubov – Nemecko, Holandsko, Dánsko, Taliansko, Rakúsko.   Ako odporúčané prostriedky pre 
marketing odporúčame:

- Kvalitné webové informácie, 

- Kvalitné a obsažné publikácie - cyklo sprievodcovia, 

- Odporúčania od iných cyklistov (blogy a diskusie), 

- Printové médiá - časopisy – BIKE magazín, Velo magazín, Cykloturistika a pod.

Odporúčaný obsah a rozsah informácií:
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3.1. Webová stránka:

- popis trasy – identifikovanie územia,  cez ktoré trasa prechádza (300 znakov), popis 
povrchu a typ komunikácií (300 znakov), výškový profil  s uvedením prevýšenia 
a maximálneho stúpania v % (obrázok plus čísla), náročnosť (graficky alebo slovne)

- mapa trasy – odporúčame formát .jpg  plus formát  .kml pre stiahnutie do telefónu

- gps súradnice  - vo viacerých formátoch

- charakteristické fotky z trasy –najlepšie z výraznou dominantou kraja – na fotke 
cyklistov, nie fotka miestnej dominanty napr. kostolíka  - najlepšia je kombinácia

- informácie o službách  - servisné služby, služby certifikované cyklistami  napr.Vitajte 
cyklisti !, prepravné služby, núdzové čísla, kontakty na sprievodcov, požičovne 
bicyklov a podobne

- informácie o tlačených publikáciách – knihy, sprievodcovia, mapy – a info, kde sa 
dajú kúpiť

3.2.  Printové médiá:

- Mapy s vyznačenými cyklotrasami v mierke M=1:50 000, max. M=1:100 000 na 
mapových turistických podkladoch  - tlačiť podľa regiónov  - návrh takejto mapy sú 
prílohy č. 2B02, 2b03 a 2b04. 

- Schematické mapy, ktoré sú zdarma v informačných centrách, a na ktorých sú 
zobrazené polohy jednotlivých cyklotrás spolu s informáciami o službách a atrakciách 
v blízkosti trás 

- Cykloturistický sprievodcovia  - publikácie, kde okrem základných informácií 
o cyklotrasách (dĺžka, profil, náročnosť, odkiaľ kam, dopravná dostupnosť, prevýšenie, 
povrch a náročnosť) sú popísané zaujímavosti na trasách, orientačné mapy, GPS 
súradnice dôležitých bodov, informácie o službách. Veľmi vhodný formát je B6.

Základom každej dobrej marketingovej kampane je nielen kvalita štruktúry informácií 
ale najmä informácia samotná. Najúspešnejšia je samozrejme informácia o atraktívnej, 
zaujímavej, vyznačenej a dostupnej cyklotrase, ktorá ale sama musí byť naozaj atraktívna, 
zaujímavá, vyznačená  a dostupná. 

Preto odporúčame propagovať cyklotrasy, ktoré návštevník môže v teréne aj skutočne nájsť.
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