
Regionálna rada Klubu slovenských turistov Topoľčany 
rrkstto.sk 

peter@zochar.sk 
facebook.com/groups/rrkstto 

 
 
Odbor cestovného ruchu 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

V Topoľčanoch, 30.10.2020 
 
Vec: Pripomienky k strategickému dokumentu „Stratégia rozvoja cyklotrás v NSK 
na roky 2021 – 2027“ 
 
Vážená pani Angelovičová, 
ďakujeme za možnosť vyjadriť názor k pripravovanej stratégii. 
 
Klub Slovenských Turistov (ďalej len „KST“) je najväčšia slovenská organizácia, ktorá           
združuje turistov - peších, ale aj cykloturistov. Počet platiacich členov v roku 2020             
prekročil číslo 22 000. Organizácia Regionálna rada KST Topoľčany združuje 13           
miestnych turististických klubov, s počtom platiacich členov cez 880. Ročne          
zorganizujeme stovky verejných podujatí, mnohé so zameraním aj na cyklo turistiku.           
Dovolíme si povedať, že dôkladne poznáme možnosti pre cykloturistiku. Považujeme          
preto za veľmi neprofesionálne, že Slovenský cykloklub (ďalej len „SCK“), ako           
spracovateľ tohto strategického dokumentu nás opätovne neoslovil pri jeho príprave. 
 
1. Všeobecné výhrady k navrhovanému dokumentu 
 

1. 1 Obsah pre obsah 
Strategický dokument obsahuje veľké množstvo informácií, ktoré sa svojím charakterom          
hodia skôr k národnej stratégii, ako k stratégii samosprávneho kraja. Informácie naozaj            
dôležité sa strácajú v množstve často zbytočného textu. 
 

1. 2 Duplica obsahu 
Ak sa pozriete na vlastnosti dokumentu Strategia rozvoja cyklotrás v NSK na roky 2021              
- 2027.pdf – tak názov dokumentu je uvedený ako: „STRATÉGIA ROZVOJA           
CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI NA        
ROKY 2018 – 2022 (aktualizácia cyklostratégie TTSK)“. Je zrejmé, že SCK pracuje s             
jedným materiálom, ktorý v niektorých častiach upraví pre konkrétny samosprávny kraj.  
 

1. 3 Imidžové miesta (príklad obr. č. 55, str. 163) 
Autor strategického dokumentu predpokladá (rovnako tak robil v minulosti)         
umiestňovanie „smerovníkov“ s rôznymi maľbami, fotografií zaujímavých miest na tzv.          
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„imidžové miesta“. Tieto smerovníky sú umiestnené na lokalitách s vysokou          
koncentráciou ľudí. Tienistá stránka tohto prístupu je vandalizmus, ktorý pravidelne ničí           
dobrú snahu o propagáciu zaujímavých miest. Odporúčame upustiť od tejto snahy. Aký            
zmysel má zo železnou pravidelnosťou umiestňovať nové a nové kreslené smerovky,           
ktoré sú s rovnakou pravidelnosťou ničené? Stratégia rovnako uvažuje o množstve           
imidžových smerovníkov s maľovanými obrázkovými smerovkami pre Cyrilo-metodskú        
náučnú cyklotrasu (str. 169). Naozaj nie je nikde vo svete zvykom používať tieto drahé              
smerovníky. Za všetky príklady stojí spomenúť systém značenia trás EuroVelo. 
 

1. 4 Rozhľadne 
Strategický dokument vníma rozhľadne ako magické riešenie, ktoré pritiahne turistov,          
cyklistov atď. Je dôležité si uvedomiť, že kúzlo rozhľadní netrvá večne. Áno. Na             
Slovensku je to veľká „novinka“. Naše skúsenosti, ktoré nám sprostredkoval partnerský           
Klub českých turistov ukazujú, že v Čechách už rozhľadne nelákajú toľko záujemcov            
ako sa predpokladalo. Je naivné sa domnievať, že ak obec postaví rozhľadňu, tak sa jej               
zázračne zvýši návštevnosť, či dokonca príjmy z cestovného ruchu, najmä ak sú            
rozhľadne rovnaké. Návštevník aj dnes začína hľadať originalitu a tento trend bude do             
budúcna len rásť. 
Príkladom originálnej stavby môže byť tzv. zraková pyramída postavená neďaleko obce           
obce Súľov. Zdôrazňujeme aj negatíva: obec Súľov nebola schopná pretaviť zvýšenú           
návštevnosť do vyšších príjmov. Dochádzalo ku konfliktom medzi návštevníkmi a          
obyvateľmi obce, ktoré vyústili do demontáže a zrušeniu zrakovej pyramídy. 
Namiesto rozhľadne ako univerzálneho magnetu na návštevnosť, je potrebné nájsť          
niečo iné, zvláštne. Niečo čo bude schopné generovať príjmy, aby bola zabezpečená aj             
trvalá udržateľnosť. Príkladom môže byť sledovanie vtáctva - aj z menšej rozhľadne.            
Kde sa budú konať pozorovania pod vedením odborníka. Tento konkrétny príklad je z             
kategórie Prírodného turizmu, či turizmu blízkeho prírode. Samozrejme, že uvedený          
príklad nie je možné aplikovať na každú obec. 
 
2. Konkrétne výhrady k akčnému plánu 
 

2. 1 Realita vs očakávanie – 2.2.2 Opatrenie: Príprava projektov k integrácii            
cyklodopravy s verejnou osobnou dopravou, cyklobusy 
Spoločnosť Arriva prevádzkuje v Nitre cyklobus, spoj C35, ktorý slúži na prepravu            
bicyklov. Existuje štatistika využitia tohto spoju? Osvedčil sa tento pilotný projekt? Len s             
poznaním reálnych dát je možné uvažovať o rozšírení tohto prístupu. 

https://arriva.sk/nitra/cyklobus/
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2. 2 Elektrobicykle – 2.2.3 Opatrenie: Príprava projektov s návrhmi riešení           
doplnkovej infraštruktúry väčšieho rozsahu, povoľovacie a stavebné konanie –         
Bike and Ride, Bike Sharing, parkovacie domy a garáže pre bicykle, dobíjacie            
stanice pre elektrobicykle, požičovne bicyklov a pod. 
Nabíjacie stanice pre elektrobicykle považujeme za zbytočnosť. Dobíjane reálne trvá          
hodiny a naozaj nikto sa nevydá na trasu s tým, že sa bude spoliehať, že niekde si bude                  
dve hodiny dobíjať batériu. Nabíjacie stanice navrhujeme vyňať z akčného plánu. 
 

2. 3 Magické rozhľadne – 2.2.4 Opatrenie: Príprava projektov s návrhmi           
riešení doplnkovej infraštruktúry – rozhľadne na a pri cyklotrasách 
Rozhľadne sú diskutované v bode 1. 4 tohto dokumentu. Odporúčame neralizovať v            
navrhovanom rozsahu. 
 

2. 4 Koncepcia dobrá, využitie? – 2.3.7 Opatrenie: Realizácia         
cyklodopravných trás medzi sídlami, resp. ich úsekov – Cyklotrasa Nitra – Vráble 
Trasa Nitra – Vráble je aj predchádzajúcou stratégiou považovaná za významú spojku            
medzi Ponitrím a Požitavím. Z tohto pohľadu je táto trasa dôležitá. Dá sa však              
realizovať aj jednoduchšie a lacnejšie. Dobudovaním cyklochodníka Nitra – Úľany nad           
Žitavou, teda koridorom rieky Nitry, pričom pri obci Veľký Cetín je možné prekročiť rieku              
Nitru z ľavého brehu a cez obce Veľký Cetín, Paňa prísť do obce Dyčka po málo                
frekventovanej asfaltovej ceste. Z obce Dyčka vedie do obce Vráble asfaltový           
cyklochodník. 
 

2. 5 Značenie bez poznania reality – 3.1.1 Opatrenie: Doznačenie 
cykloturistických trás v Považskom Inovci a Tribeči 
Ak vychádzame z dokumentu Mapa B - Strategická vízia rozvoja cykloturistickej siete            
na území NSK, tak navrhovaný priebeh cyklotrasy Tesáre – Nitrianska Streda           
(Dekanova chata) je veľmi zlý. V obci Nitrianska Streda nepochopiteľne obchádza           
vzácny evanielický kostol, kaštieľ a park. Za vstup do Tribečského pohoria si SCK             
vybral trasu, ktorá naozaj nie je vhodná pre bicykle – je veľmi málo chodená, zarastená               
krovím. Pohyb po nej je zlý aj pre pešieho turistu. Pričom z neďalekej obce Čeladince               
vedie lepšia, udržiavanejšia cesta, ktorá ďalej kopíruje trasu lesnej železnice, takže jej            
sklon je relatívne mierny. Toto je ukážka len jednej zlej trasy. 
Žiaľ SCK dlhodobo navrhuje trasy bez konzultácie s kýmkoľvek, kto danú situáciu            
pozná. Trasy pre cykloturistov by sa mali navrhovať tak, aby okrem športového vyžitia             
ponúkli návštevníkom aj kultúrne a prírodné zaujímavosti. Chceme predsa, aby sa           
návštevník v našom regióne zdržal čo najdlhšie a nie najkratšou cestou ho opustil. 
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2. 6 Budovanie bez poznania reality – 3.1.2 Opatrenie: Budovanie 
singletrackov v pohoriach 
Vedia kompetentní, že v Tribeči je už niekoľko „pololegálnych“ single trackov? Nebolo            
by lepšie požiadať miestne skupiny, ktoré ich budujú a udržiavajú o pomoc. Prípadne im              
pri budovaní pomôcť? Ako centrálne, bez poznania skutočného stavu veci začať niečo            
za veľké peniaze budovať? 
 

2. 7 Zbytočné mapovanie a webový portál – 4.1.1 Opatrenie: Krajský 
cykloportál, webové aplikácie, jeho naplnenie a aktualizácie 
Považujeme za nehospodárne, aby správca cyklochodníka mohol získať peniaze za          
náklady spojené s mapovaním chodníka. Za vhodnejšie považujeme, aby mapovanie          
prebehlo počas značenia, či obnovovania značenia. 
 
Webový portál - SCK už jeden webový portál vytvoril, nachádza sa na adrese:             
https://nr.cykloportal.sk/ chceme vedieť, v čom bude nový webový portál iný a lepší, keď             
jeho programovanie má stáť 50 000€? 
 
3. Návrhy 
 

3. 1 Zlepšenie komunikácie 
Samosprávny kraj by mal s obcami lepšie komunikovať ohľadom budovanie cyklotrás,           
cyklochodníkov. Zaslanie dotazníka sa nedá považovať za dostatočnú komunikáciu. 
 

3. 2 Začať komunikáciu s tretím sektorom 
SCK sa dlhodobo vyhýba komunikácii s tými, ktorých sa problematika cyklotrás najviac            
dotýka – s občanmi, či skupinami občanov združených vo formálnych (napríklad už            
spomenuté KST), či neformálnych združeniach. 
 

3. 3 Nové značené cyklotrasy len po konzultácii 
Autor plánuje nové značené cyklotrasy uvedené v prílohe B. Pýtame sa, s kým boli tieto               
trasy konzultované? Dávajú vôbec zmysel? Autor síce pomerne vzletne hovorí o           
komunikácii (kapitoly 3, 3. 3. 1. 1 a najmä 3. 3. 1. 2), ale skutočnosť je žiaľ úplne iná. 
 

3. 4 Nesprávny koncept značených cyklotrás  
Prečo autor vôbec uvažuje o tématických cyklotrasách? Nemali by cyklotrasy už dnes            
spájať zaujímavé miesta? Ak sa niekto potrebuje presunúť z bodu A do bodu B, ľahko si                

https://nr.cykloportal.sk/
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nájde na mape cestu. Od cyklotrasy právom očakáva, že spozná menej známe miesta             
regiónu.  
 

3. 5 Oslovenie podnikateľských subjektov 
V pohorí Považský Inovec, zo strany rieky Váh, na území ležiacom Trnavskom            
samosprávnom kraji sa nachádzajú dve takéto lokality. Prvou z nich je je Bike park Ahoj               
a druhou Kellys Bikepark Kálnica. Za oboma stojí slovenský výrobca bicyklov Kellys.            
Tieto dva bikeparky sú ukážkou, že je možné prepojenie podnikateľskej sféry a            
cyklistiky v širšom slova zmysle. Zo strany NSK je potrebné vytipovať vhodné lokality,             
pripraviť podklady pre podnikateľské subjekty, osloviť ich a spoločne s nimi nájsť trvalo             
udržateľný model fungovania. 
 

3. 6 Nie do šírky, ale do hĺbky 
Stratégia predpokladá budovanie náučných cyklotrás, tématických cyklotrás,       
obyčajných cyklotrás. Ak sa bude hodnotiť obdobie 21-27, tie kilometre vyznačených           
trás, tie desiatky smerovníkov sa určite budú veľmi dobre vynímať v tabuľkách. Cyklisti,             
cykloturisti by však ďaleko viac ocenili, keby sa Nitriansky samsprávny kraj venoval            
budovaniu cyklochodníkov povedľa riek. Kto chce, môže aj dnes jazdiť po cestách,            
lesných cestách, či turistických značených chodníkov (kadiaľ často vedú značené          
cyklotrasy), ale napríklad z Topoľčian do Nitry (úsek Čakajovce – Nitra) sa však dnes              
nedá bezpečne po žiadnej normálnej ceste dostať. 
 

3. 6 Kosenie lúk vedľa cyklotrás pri riekach 
Od obdobia neskorej jari do jesene je prechod po mnohých vyznačených cyklotrasách            
popri riekach veľmi sťažený pre vysokú vegetáciu. Možno stačí len zlepšiť komunikáciu            
s obcami, ktoré by vedeli zabezpečiť traktor z miestneho družstva a pár krát do roku               
pokosiť meter vľavo a vpravo od cyklocesty. 
 
4. Drobná poznámka 
Na strana 279 je uvedené: „Prístup na bicykli: Priamo k rozhľadni treba odbočiť             
neznačene zo sedla pod Marhátom.“ Správnejšie by bolo „Prístup na bicykli: Priamo k             
rozhľadni treba odbočiť po pešom turisticky značenom chodníku zo sedla pod           
Marhátom.“ 
 
 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/AHOJ-Bike-park-346531148880223/
https://www.bikeparkkalnica.sk/sk/
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Záverom by som ešte raz chcel poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju          
poďakovať za aktívnu snahu o zlepšenie cyklodopravy, či cyklotrás. Odporúčam však           
viac komunikovať a lepšie využiť to málo peňazí, ktoré je k dispozícii. 
 

S pozdravom 
 

Ing. Peter Dragúň 
        predseda RR KST TO 

 
 
 
 


