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ÚVOD
Príhovor predsedu SCK

P

rvý polrok roku 2018 bol nezvyčajne rýchly
a hektický. Po dlhej dobe sme nemali „zimnú“
pauzu, ale hneď od jari sa rozbehli práce naplno.
Napísanie a spracovanie cyklostratégie pre
Trnavský samosprávny kraj nám zabralo veľa času,
avšak stálo to za to. Podarilo sa nám vytvoriť veľmi
kvalitný materiál, čo ocenilo aj nové vedenie TTSK.
Veľká vďaka patrí celému kolektívu SCK. Popritom
sme sa samozrejme venovali ďalším aktivitám, a to
najmä príprave značkárskej sezóny.

Michal
Hlatký
predseda SCK

Okrem už tradičných projektov zameraných na obnovu
cykloturistického značenia
a spolupráce so samosprávnymi krajmi sa nám
podarilo zúčastniť sa zaujímavých projektov pri
tvorbe nových cykloturistických trás v obciach Klin
a Oravská Polhora na Orave. Teší ma aj znovu sa
rozbiehajúca spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom. Dobrou správou je aj naša účasť
v medzinárodnom projekte „Kultúra a príroda na
Zelenom páse“, kde budeme spolupracovať s partnermi ako Trnavský samosprávny kraj, Bratislava
Region Tourism a Weinviertel Tourism. Jedná sa
o trojročný projekt na trase EuroVelo 13, komplexnú obnovu značenia, inštaláciu máp, panelov,
budovanie odpočívadiel, ser visných stojanov
a množstvo ďalších aktivít. Do tohto projektu sa nám
podarilo zapojiť ako národný koordinátor trás
EuroVelo, ktorým sme niekoľko rokov.

Zúčastnili sme sa aj výročnej schôdze ECF v Miláne,
kde sme si volili nového prezidenta ECF, ktorým sa
stal pán Christophe Najdovski z Francúzska. Tento
rok nás čaká množstvo nových aktivít, ktoré ako
verím, prinesú pozitívne ohlasy a reakcie.
Podarilo sa nám spustiť nový členský systém SCK,
máme nové členské preukazy a pripravujeme
spustenie nového webu SCK. Kúpili sme nový stánok
SCK a absolvovali prvé akcie. Veľmi ma teší, že má
tento krok pozitívnu odozvu. Okrem stánku samotného sme samozrejme museli pripraviť jeho
kompletné zariadenie a po prvých cyklopodujatiach
postupne prichádzame na to, ktoré muchy musíme
ešte vychytať.
V plnom prúde je aj príprava na Národný zraz
cykloturistov, na ktorý sa všetci už veľmi tešíme.
Spoločne s SCK Ďumbier sme už pripravili väčšinu
vecí, dolaďujeme detaily a drobnosti. Znova by som
chcel všetkých srdečne pozvať koncom augusta
do Hronca. Bližšie informácie nájdete na našom
webe alebo v tomto cyklospravodaji.
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Som veľmi zvedavý čo prinesie druhá polovica tohto
roka, pretože plánov a nových nápadov máme veľmi
veľa. Verím, že sa mnohé podaria naplniť. S radosťou vás budeme informovať ako sa nám darí a verím, že sa tento rok stretneme na bicykli či pri našom
stánku na zaujímavých cykloakciách. Nech sa vám aj
toto číslo našich noviniek číta príjemne.

Michal
Hlatký
autor

Bikefest 2018

K

oncom mája sme sa už tradične zúčastnili na
Bikefeste v Kálnici. Slovenský cykloklub bol opäť aj
v tomto roku hlavným par tnerom podujatia a takisto
organizátorom MTB maratónu. Novinkou pre nás bolo, že
sme mali na akcii premiéru s našim novým stánkom, ktorý
ste mohli vidieť od piatka do nedele v areáli Bikefestu.
Stánok mal veľmi dobrú odozvu medzi všetkými návštevníkmi a náladu nám nepokazilo ani daždivé počasie, ktoré
narušilo prvý deň akcie. V nedeľu sme už tradične organizovali maratón a k dispozícii boli opäť tri okruhy. Trať sme
pripravovali celý týždeň, tento rok nám dali zabrať najmä
popadané stromy na viacerých úsekoch, ktoré bolo treba
prepíliť, odpratať a dané úseky celkovo prečistiť. Priebeh
pretekov bol tento rok bez problémov, počasie vyšlo
výborne a dokopy absolvovalo všetky okruhy 634 cyklistov.
Na príprave a bezproblémovom priebehu podujatia sa
tento rok podieľalo takmer 50 ľudí, ktorým patrí naozaj
veľká vďaka! Rád by som poďakoval aj dobrovoľným hasičom
z Kálnice, Selca a Beckova za pomoc pri zabezpečení
priebehu pretekov.

Michal
Hlatký
autor

Národný zraz cykloturistov

31. 8. - 2. 9. 2018
Hronec

S

lovenský cykloklub spoločne s SCK
Ďumbier finišuje s prípravami na
organizácii Národného zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutoční v areáli hotelu
Drotár v katastri obce Hronec, neďaleko
Brezna či Osrblia, na úpätí Nízkych Tatier
a Veporských vrchov.
Spracovali sme bulletin, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na www.cykloportal.sk,
nájdete v ňom kompletný program zrazu,
partnerov a užitočné informácie.
Pripravené sú trasy cestné aj MTB, na
každý deň je možné si vybrať z troch
okruhov. K dispozícii budú samozrejme
sprievodcovia a zabezpečený je sprievodný program. Po večeroch sme si pripravili
zaujímavé prezentácie s našimi partnermi, tanečnú zábavu či tombolu. Pre
účastníkov zrazu budú na ubytovanie
k dispozícii bungalovy a hotel v areáli,
s možnosťou polpenzie, plnej penzie, ale
aj vlastného stravovania. Cena ubytovania je so strediskom dohodnutá vo výške
12 EUR os/noc (+ strava). Možné je však
aj ubytovanie mimo dohodnuté stredisko.

Nahlasovanie účasti je stále možné na našej mailovej adrese:
office@cykloklub.sk alebo prostredníctvom formulára na
adrese: www.goo.gl/kieaFZ.
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Michal
Hlatký

Staň sa členom SCK

autor

V

roku 2018 sme spustili vynovený členský
systém Slovenského cykloklubu, prešiel tak
mnohými zmenami. Niektoré sú kozmetické
a niektoré trochu výraznejšie. Našim cieľom bolo,
aby členstvo v SCK, či našich kluboch bolo atraktívnejšie. A to i pre súčasných, ale aj nových členov.
Spravili sme nový členský preukaz, zaviedli nové
číslovanie a kompletne upravili databázy. Máme
nových partnerov, ktorí poskytujú našim členom
zaujímavé výhody a benefity. Nechceli sme ísť na
kvantitu, a tak každé partnerstvo budujeme na
vzťahoch a kvalite. Už teraz môžu naši členovia
využívať výhody v 14 par tnerských firmách.
Samozrejme členstvo v SCK sme nechceli postaviť
iba na benefitoch. Členstvom môžete podporiť
myšlienku SCK, ale aj stať sa súčasťou cykloturistickej komunity naprieč celým Slovenskom. Naše kluby
organizujú desiatky podujatí od maratónov po
nenáročné výjazdy, môžete sa zúčastniť na rôznych
cyklo dovolenkách či aktívne sa podieľať na tvorbe
cykloturistického značenia. Naďalej pracujeme na
vylepšení členského systému a dúfame, že sa vám
zapáči.

Prihláška pre
nových členov
Prihlášku pre nových členov
bude možné nájsť a stiahnuť
na webe cykloklubu, na cykloportáloch a rovnako tu v spravodaji. Na internete budú
zavesené dve varianty prihlášky, a to pre možnosť
vyplnenia elektronicky (prostredníctvom formuláru
– www.goo.gl/DGt8Xj) alebo klasický spôsob –
prihláška sa vytlačí, vypíše ručne a zašle poštou
alebo naskenovaná mailom.
V prípade záujmu o členstvo alebo viac info je možné
kontaktovať nás na office@cykloklub.sk alebo na
čísle +421 903 996 977. Neváhajte nám napísať
či zavolať, radi vám všetko vysvetlíme.

Členské poplatky na rok 2018
10 EUR

Dospelý

8 EUR

Dieťa, študent (do 26 rokov) a dôchodca

7 EUR

Rodina (na osobu)

Zoznam partnerov SCK
Park miniatúr

Súľovský

Penzión Pltník

Podolie

maratón

Pieniny

Parksnow

Bikefest

Penzión

Donovaly

maratón

Svätopluk

Bratislavský
MTBiker

MTB maratón

Cyklistická

american
CARS

Rental

Biker
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Urban Center

American Cars

rekreačná chalupa

Soňa
Kiovská
autor

ECF AGM

Výročné stretnutie členov
Európskej cyklistickej federácie

V

dňoch od 18. 05. 2018 do 20. 05. 2018 sa konalo
stretnutie s názvom Výročné stretnutie členov Európskej
cyklistickej federácie (ďalej len ECF). Stretnutie sa konalo
v Miláne v Taliansku a SCK ako člen ECF nesmel chýbať.
Stretnutie sa konalo v budove verejného akvária (Acquario
Civico) v Miláne.
Celý program bol rozvrhnutý do troch dní, od piatka do nedele.

Piatok bol venovaný workshopom pod vedením lektorov najmä
na tému organizačného rozvoja. V poobedných hodinách sme
mali možnosť pripomienkovať dokument Vízia spoločnosti do
roku 2030.
V sobotu prebiehalo samotné výročné stretnutie členov ECF
tak isto v budove akvária v Miláne. Stretnutie sa konalo od 9:00
do 18:00. Priebeh stretnutia bol rozdelený do 6 častí, ktoré boli
venované hodnoteniu organizácie výročného stretnutia,
predstaveniu nových členov ECF, hodnotil sa rok uplynulý a tiež
sa schvaľoval rozpočet a plán prác pre rok 2018. Úspešne sme
si zvolili nového prezidenta ECF a troch viceprezidentov, ktorí
budú stáť na čele tejto organizácie. Neskôr opäť prišli na rad
workshopy a diskusie, ktoré sú naozaj zaujímavým obohatením
programu a mnohokrát sa dozvedáme zaujímavosti z ostatných
krajín alebo naberáme nové inšpirácie.
Nedeľa sa tradične nezaobišla bez cyklovýletu, na ktorí sa
mnohí tešia najviac. Čo je lepšie, než zavŕšiť víkend spoznávaním nového mesta zo sedla bicykla? Tento krát výlet organizovala talianska cyklistická organizácie FIAB. Mali sme možnosť
vybrať si z 50 alebo 10 km okruhu. My sme sa cítili leniví a tak
sme si zvolili 10 km dĺžku. Nasadli sme na bicykle, ktoré sme si
požičali vďaka milánskemu systému zdieľania bicyklov BikeMi
a miestny sprievodca nás povodil po krásach Milána.
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Po bicyklovačke sme si ešte zvyšok dňa
užili spoznávaním mesta a potom už nás
čakal návrat domov. A či nám takéto
stretnutie niečo dalo? Za nás hovoríme
jednoznačne áno. Osobné stretnutia
a takmer neformálne rozhovory v uvoľnenej atmosfére sú nenahraditeľné čo sa
týka skúseností, inšpirácie a prezentácie
svojej činnosti. No všetky inovácie
a nápady chcú svoj čas. Ako sa hovorí, ani
Rím nebol postavený za jeden deň.

Michal
Hlatký
autor

Školenie značkárov 2018

S

lovenský cykloklub bude na jeseň organizovať školenie značkárov v zmysle STN 01 8028. Školenie bude kompletne prepracované, zmenili sa prednášky, ich rozsah a zameranie. Viac
budeme dbať na kvalitu a prax pri značení. Roky praxe ukázali,
ktoré oblasti je potrebné viac ozrejmiť a čo je potrebné viac natrénovať. Viete, že najviac chýb robia značkári pri veciach, ktoré by
označili za najjednoduchšie alebo banálne? Áno, je to napríklad aj
maľovanie značenia, či základné pravidlá pri značení.
Zameriame sa najmä na existujúcich značkárov a ich preškolenie,
priestor však dostanú aj noví záujemcovia. Nakoľko však záujem
prevyšuje naše možnosti, obmedzili sme preto počet účastníkov
na 40 osôb na jedno školenie.

Program školenia, dátum a miesto pošleme vybraným účastníkom najneskôr do 15. 9. 2018. Podmienkou pre
účasť nových značkárov je, aby už poznali problematiku značenia, pôsobili ako pomocní značkári či mali reálny
záujem o cykloturistické značenie. Viac info sa dozviete na našej adrese: office@cykloklub.sk

Andrej
Noga
autor

Prečo sa oplatí nosiť cyklistickú prilbu?

V

dnešnej uponáhľanej dobe, kedy výrazne stúpol počet automobilov, je jazdenie na bicykli po hlavných
komunikáciách veľmi nebezpečné, pretože súčasne stúpol počet nepozorných a bezohľadných vodičov.
Netreba zabúdať na nosenie reflexných prvkov a veľký dôraz dávam na nosenie cyklistickej prilby. Veľa ľudí
súhlasí so zákonom, ktorý hovorí, že prilbu v meste dospelý cyklista nemusí používať. Nenosia prilbu z estetických
dôvodov. Tieto názory sú úplne zbytočné, keď sa niečo stane. Mne sa stala dopravná nehoda práve v meste, kde
sa prilba nosiť nemusí 25.5.2018, v deň, kedy bolo slávnostné otvorenie novej cyklotrasy Nové Mesto nad
Váhom - Horná Streda.
V ten deň aj troška pršalo, no napriek tomu sa ukazovalo pekné poobedie. Keďže som sa ponáhľal a ešte som
nepoznal novú cyklotrasu, tak som išiel do Hornej Stredy po hlavnej ceste cez Nové Mesto nad Váhom až po
križovatku s prehľadným výjazdom z centra mesta.
Prvé auto z vedľajšej cesty vyštartovalo v tesnej blízkosti môjho príchodu a to druhé za ním akoby ma vôbec
nezaregistrovalo, že prichádzam z ľavej strany. Do mojej jazdnej dráhy vošiel tak rýchlo, že moja pohotová reakcia
nestačila na to, aby som zabránil zrážke. Nasledoval silný bočný náraz a vyletel som z bicykla. Nebudem opisovať
celý priebeh úrazu, ale pravdou je, že vodič priznal , že po výjazde prvého auta hneď vyštartoval s tým, že nič nejde
z pravej ani ľavej strany. Mňa ako keby úplne prehliadol napriek tomu, že som mal farebne výrazné cyklistické
oblečenie. Po uvedomení si čo sa stalo nasledovali silné bolesti rebier, ramena a na dotyk aj pravej strany hlavy.
Náraz hlavou bol taký silný, že prilba zostala v mieste nárazu o 5 mm
tenšia a v tomto bode aj praskla.
Dva týždne pred týmto nešťastným dňom som kupoval v internetovom
obchode novú prilbu s technológiou škrupiny Double in mould.
Doporučujem každému, otestoval som a oplatilo sa.
Týmto mojím príbehom a skúsenosťou na celý život chcem zdôrazniť,
že používanie cyklistickej prilby je veľmi dôležité a predíde sa aj možným
smrteľným úrazom. Vo vyhláške stojí , že v meste dospelí nemusia mať
prilbu, radšej ju nosme aj medzi autami, na križovatkách, cestách,
výjazdoch a všade, kde môže dôjsť ku kolízii.
Vďaka stálemu noseniu prilby som tu, teším sa z každého dňa a začal
som aj znova trénovať.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY
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Podpora mladých cyklistov

B

ratia Vančovci absolvujú
tohtoročnú sezónu s lepším
zabezpečením aj vďaka podpore
SCK. Traja bratia Jakub, Filip
(AŠK Inter Bratislava) a Tobias
(ŠKC Dubnica) sa tento rok
dohodli na spolupráci s SCK, a aj
vďaka tomu môžu podávať na
bicykli dobré výkony.

Filip patrí už medzi stálice
slovenskej reprezentácie do
23 rokov a môže sa pochváliť
napríklad 12. miestom v druhej
etape Carpathian Couriers race
(2.2). Napriek dlho pretrvávajúcej chorobe ukázal bojovný výkon
a vysoký štandard aj na BaltykKarkonosze Tour (2.2) a Závode
Míru (N-cup). Aktuálne sa dáva
zdravotne dokopy a dúfame, že
mu budete môcť fandiť na
pretekoch Okolo Slovenska.
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Jakub je už v kategórii elite, ktorá
ako reprezentácia nefunguje
a preto absolvuje zväčša iba
Slovenské a České poháre.
V prvom rade zabezpečuje
svojich bratov po technickej
a tréningovej stránke a Filipa
sprevádza aj na reprezentačných
výjazdoch. Napriek slabému
pretekovému programu sa stihol
ukázať v úniku na Maďarskej
V4 race (1.2), alebo aj obhájiť
víťazstvo na 24 – hodinovke na
Slovakiaringu.
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Tobias je druhým rokom v kadetskej kategórii. Jeho jedinou
slabinou sa ukazuje časovka, ale
ani tou si nenechal pokaziť jedny
z najväčších medzinárodných
etapových pretekov ZMN
Jevíčko, kde obsadil v celkovej
klasifikácii 4. miesto. Takmer na
všetkých Slovenských a Českých
pohároch okupuje jeden zo
stupňov pre víťazov a je aktuálnym majstrom Slovenska
v cestnej cyklistike aj na dráhe.

Region
Gron

Bikepark Drozdovo
na strednom Pohroní

V

roku 2018 zažije Bikepark Drozdovo pod vrcholom
Pohronského Inovca svoju prvú sezónu! Po slávnostnom
otvorení na jeseň v roku 2017 prečkalo bikecentrum zimu, prešlo
jarnými úpravami a v druhej polovici leta sa bude tešiť na návštevníkov.
K dispozícii sú doposiaľ 3 dráhy:
Inovecká dráha,
freeride dráha,
Drozdovecká dráha
Každá z nich meria približne 800 m. Dráhy sú rôznej náročnosti
vhodné pre skúsenejších vyznávačov downhill cyklistiky, ale aj
menej zdatných cyklistov. Od augusta do jesene bude cez víkendy
premávať tanierový vlek Tatrapoma F v dĺžke 660 m. Jazdí sa na
vlastné riziko s použitím potrebných ochranných prvkov. Mnohí
cykloturisti objavili skvelú možnosť prepojenia červenej cyklotrasy
Bajkom okolo Novej Bane z okruhov Novobanských MTB cyklotrás
a zjazdu v bikeparku. V lokalite Drozdova sa na Loksovej lúke môžu
odpojiť a zjazdiť si niektorú z dráh bikeparku.
Bikecentrum a domáci nadšenci mali tento rok plné ruky práce.
Okrem jarnej údržby a papierovania pripravili areál vo sviatok
svätých Cyrila a Metoda na kolo Slovenského pohára MTB XCO
zaradeného do kategórie UCI C2 (v rámci Medzinárodnej cyklistickej únie). Od skorého rána do neskorého popoludnia to v okolí
Drozdova žilo naplno. V budúcnosti sa tvorcovia areálu chystajú
doplniť dráhy aj napríklad o enduro dráhu, tréningovú dráhu pre
cross country, ďalšie drevené prekážky a o ponuku požičovne
bicyklov a kolobežiek.
V stredisku je k dispozícii Penzión Drozdovo s reštauráciou,
bufetom pri svahu a s ubytovaním. V zime stredisko žije zimnými
športmi, má skvelé vybavenie pre lyžovanie, snowbordovanie aj
s rampou, v prípade dobrých podmienok aj pre bežkovanie.
Večerné lyžovanie je klasikou päťkrát do týždňa. Na blízkych
svahoch bývalých lyžiarskych stredísk Vojšín a Hubačov vyrastala
lyžiarska hviezda Veronika Velez-Zuzulová.

Kontakty

Tel. č.: M. Brodziansky: 0907 831 990, A. Bielik ml.: 0905 346 798
Mail: penziondrozdovo@gmail.com
Web: drozdovo.eu
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Bohuš
Konečný

Vybudovanie cyklochodníka
z Grinavy na Sv. Jur

autor

C

yklokoalícia Pezinok v tomto roku zrealizovala
projekt vybudovania cyklochodníka z Grinavy
smerom na Svätý Jur. Práce spočívali v odvodnení
močaristého terénu, vyčistení priestoru od náletových
drevín a zhutnení chodníka zeminou a kameňmi. Na
odvodnenie terénu sme vykopali priečne a pozdĺžne
kanály, vysypali ich štrkom a na vrch položili agátové koly.
Práce sme realizovali počas viacerých víkendov za
výdatnej pomoci dobrovoľných brigádnikov. Cyklochodník
je mimoriadne frekventovaný, denne ho využívajú
desiatky cyklistov na ceste do práce ale aj na turistiku.
Doteraz bolo v tomto úseku nutné použiť veľmi frekventovanú štvorprúdovú cestu, dnes cyklisti jazdia romantickým prírodným chodníkom pod ochranou zelene.
Našim cieľom je vyznačiť a zaevidovať cyklotrasu, ktorá povedie zo Svätého Jura okolo Grinavských jazier do
Limbachu a skončí nad Kejdou v Pezinku. Úsek Grinavskej zákruty je na tejto trase najproblematickejší a bude
vyžadovať ďalšie úpravy a údržbu. Teší nás, že už dnes je tento úsek prejazdný, i keď je tu náročný terén.
Slávnostné otvorenie tohto úseku
bude v sobotu 14. 8. 2018
o 9:30 a následne absolvujeme
spoločný cyklovýlet, na ktorom
predstavíme ďalšie naše projekty,
čo sme v tomto roku realizovali.
Srdečne Vás pozývame. Viac
informácií nájdete na www.cyklokoalicia-pezinok.sk

Predtým

Korýtko vlakom, bicyklom

Potom

Tomáš
Štreit
autor

K

orytnická železnica ožije po vyše štyridsiatich rokoch. Využite aj vy jedinečnú možnosť previesť sa po
existujúcej trati (3 km) mestom Ružomberok k stanici Zápalkáreň originálnym cyklovlakom v kombinácii
s cyklotúrou (20 km) po trase zrušenej trate až do kúpeľov Korytnica, odkiaľ môžete pokračovať značenými
cykloturistickými trasami do Nízkych Tatier či na Donovaly.
Stanica Zápalkáreň je nástupným bodom Cyklokorytničky a tiež do Revúckeho Podolia, ktoré ponúka množstvo
zaujímavých príležitostí na výlety (cyklovýlety) Vlkolínec, Malinô Brdo, Smrekovica, Gothal, Lúžna - Magurka,
Korytnica. V stanici Zápalkáreň je vybudované zázemie: infopoint, bikeservis a požičovňa.
Vlak bude premávať každú celú hodinu od 9:00 - 18:00 zo stanice v Ružomberku do stanice Zápalkáreň a späť,
každý letný prázdninový víkendový deň a tiež 5. - 6. júla a 25., 26., 27. augusta. Na vlak je možné naložiť aj
bicykel do špeciálneho vagóna. Preprava bicyklov je zadarmo. Viac info na nájdete na: www.korytnickazeleznica.eu , info@korytnickazeleznica.sk
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150 km a 4 000 výškových metrov
plných radosti aj bolesti v podaní

Slavo
Tomík
autor

Granfondo Stelvio 2018

J

edno z najkrajších a najikonickejších alpských stúpaní a dalo by sa povedať aj vo svetovom meradle. Aké je to
vyjsť úplne hore v jediný deň roka, kedy je cesta prístupná iba pre bicykle a užijete si ju naplno bez áut a motoriek?

Ešte na úvod musím poznamenať, že tento report nie je z pohľadu jazdca, ktorý ide na výsledok, ale doslova
prežiť trasu, na ktorú ako tak má natrénované.
Predpoveď nebola úplne ideálna a ešte aj počas rozjazdenia v sobotu sme tesne
unikli silnému dažďu. To ma celkom strašilo, že nás niekde riadne zleje počas
pretekov pred Stelviom a celý premrznutý potom budem musieť dobojovať
naspäť do penziónu bez zdolania vrcholu.
No ale aby to nebolo také jednoduché, ešte pred záverečným 21 km dlhým stúpaním na Stelvio na dlhej trase
čakali dve “menšie” aj keď o to výživnejšie stúpania, hlavne teda Mortirolo (1 200 výškových), ktoré je považované za jedno z najťažších aj v profi pelotóne a ťažšie ako aj samotné Stelvio. Nepomohlo tomu ani strašenie mojich
spolubojovníkov, že oni by to rozhodne nešli a navyše v závere sú riadne stojky okolo 20 %, úzka a zlá cesta. Nuž,
ale chlapec neskúsený, nevedomý do čoho ide, si hovorí, že však to nejako prejdem a rozhodne neplánujem
zosadať a tlačiť… Veď na to sa sem netrepem viac ako 8 hodín autom.

Deň pred dňom D

Znie to možno paradoxne, ale až na mieste činu si
pozerám rozbor stúpania na Mortirolo a Stelvio,
z čoho mi začali oťažievať razom nohy. Ale veď moral
mám silný a toto je jedna z tých situácií, do ktorých
sa rád a opakovane dostávam, tak prečo nie?
Čo mi prišlo ešte horšie je fakt, že prvých takmer
45 km sa ide z kopca, pretože štart je v Bormiu
(1 200 m.n.m.) a zjazduje sa do Bianzone (400
m.n.m.). Celkovo odštar tovalo takmer 3 000
jazdcov zo 46 krajín, pričom menšia časť štartového poľa bola z Talianska.
Ako sme sa pohli, razom tlačím do pedálov plnou
parou, nech odskočím plašičom a dostanem sa do
prednejšieho balíka, kde by už mohol byť väčší kľud.
To, že ľahnem a pošúcham sa, ma teda riadne
strašilo už niekoľko dní pred samotným štartom, no
prekvapujúco celý had sa rýchlo rozseká na skupinky
s pár desiatkami jazdcov. Všetko na moje počudovanie úplne bezpečné a pokiaľ si chcem nechať kúsok
miesta, je to možné a počiatočný adrenalín opadá.
Asfalt však nie je všade ideálny a počas úvodnej
sekcie som si poskočil snáď aj 30 krát .
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Pri prvom väčšom stúpaní sa dostavuje teplo, začínam sa potiť doslova ako pečené prasa, zhadzujem rukávniky,
čiapku pod prilbou a návleky na kolená sťahujem ku členku, teda aspoň ľavý . Vesta šla dole už o čosi skôr, ale
navyše pod dresom mám ešte dlhé termo prádlo, pretože na štart sme išli okolo pol 7, bolo iba 10 stupňov a do
toho ešte ten zjazd...
Aj keď sa pocitovo prehrievam, kalkulujem s tým, že v nadchádzajúcom zjazde, ktorý čaká za prvým vrcholom to
ocením. V tomto prvom stúpaní s 400 výškovými ma obiehajú snáď stovky jazdcov, ale snažím sa ukontrolovať,
ísť citeľne pod limit a šetriť čo najviacej síl. Zo začiatku sa tak vešiam za pomalšie koleso a držím sa ho takmer
celé stúpanie, pričom nechápem, prečo všetci toľko valia. Žiaľ nijako sa nedá rozlíšiť, kto ide akú trasu, lebo
farebné čísla značia iba sektor na štarte a o zvolenej trase nič nehovoria.
Tesne pred vrcholom sa ukazujú okolité štíty so snehom a tak si len v mysli hovorím, ako sa len do takej výšky
vyštverám, veď je to tak vysoko a my ešte zbehneme všetky nastúpané metre naspäť dole….sakra.

Moment nepozornosti a takmer prelietavam zvodidlá
Zjazd na dobrom asfalte teší a vždy zvádza trošku k šanteniu. Tu sa mi to stalo skoro osudným, keď pri vychádzaní zo zákruty začínam točiť ešte pred návratom z náklonu a razom zavadím pedálom o asfalt. V momente mi
vystreľuje do výšky zadné koleso a celého ma rozkýva. Našťastie predné koleso nenadskočilo, podarilo sa mi
všetko ustáť a razom dupem do pedálov ďalej. Celý incident hlasno okomentovali jazdci, ktorých som vonkajším
oblúkom týmto manévrom obiehal. Jeden z najhorších momentov na cesťáku a iba vlastnou hlúposťou…
Zjazd ubehol rýchlo a už si to v balíku valíme nazad smer Bormio popri rieke k druhej občerstvovačke, kde sa
oddeľuje stredná trasa od dlhej. Bolo to tak 2 % stúpanie na 13 km, pri rýchlosti nad 30 km. To mi veľmi nesedelo, no vypadnúť z väčšieho balíka by bolo ešte horšie. Držím sa zubami nechtami čo to ide a myslím na blížiacu sa
občerstvovačku, kde sa chcem konečne vyzliecť a poriadne najesť.
Hneď za občerstvovačkou začína druhé stúpanie (smer na Mortirolo) označené takouto motivačnou tabuľou.
Pozrite aj na to číslo, ktoré je na dopravnej značke na pravej strane.
Na morálke “pridalo”, že bolo vidieť ako to zopár jazdcov s oveľa lepšou cyklo (vrchárskou) postavou otočilo a išlo
už dole oproti nám. Po chvíľke sa objavila ešte ďalšia tabuľka označujúca 18 % - len pre istotu, či to myslíme
vážne.
Aby toho nebolo málo, na novom, vlhkom asfalte zadné koleso veselo prešmykovalo a hlavne pri jazde zo sedla
bolo treba myslieť na dávkovanie sily. V takýchto stojkách s minimálnou rýchlosťou som sa obával, či by som aj
stihol vypnúť, ak by bolo potrebné . Do toho ma ešte začínajú hlodať myšlienky na zjazd, že ak to bude na podobných podmienkach, tak to bude teda pekne na prd...
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Každý kilometer bol pekne označený a veru hypnotizoval som tie tabuľky poriadne, aby už bol koniec. Ale označenia ako natruc ubiehali pomaly, aj keď bolo mi od začiatku jasné, že posledné kilometre budú riadne kruté . Pre
istotu v polovici tlačím gél, nalievam sa vodou, ktorá okamžite zo mňa tečie von v podobe prúdov potu... Ale
neskutočne pomáhalo kričať atencióne, miskúzi, gracie na tlačiacich pred sebou, aby robili koridor. Povedal
som to snáď stokrát a v tých záverečných mordách. Tam bol sklon miestami cez 20 %, lial zo mňa pot, tepy
v maximách a to všetko nekonečne dlho - skutočne energizujúce Nechápem, kde sa vzala vo mne tá sila, ale
nohy to dali a keď som už myslel, že je za tým, objavila sa za zákrutou ďalšia stojka… No niekedy aj trpenie má
svoje čaro, hlavne v tak peknom prostredí a podmienkach.
Našťastie je tu koniec a Mortirolo pokorené bez zosadnutia. Až na vrchole, ktorý je vlastne v lese bez žiadneho
výhľadu, zosadám na pár momentov. Celý premočený razom šupujem do zjazdu, ktorý ale už idem opatrne aj
keď cesta nemá až taký strmý sklon ako pri stúpaní. Navyše je úplne suchá, paráda! Tu si pochvaľujem kotúčové
brzdy a dávkovanie ide krásne počas celého zjazdu.

Mysli stále na jedlo, vodu a hlavne to nepokaz!
Takýto profil výjazdu som nikdy nešiel, ale nie len z Imrových článkov viem, že kľúčom k úspechu je výživa, voda
a hlavne nedostať hlaďáka z prázdneho žalúdku. Takže na raňajky pekne žemľa, maslo a šunka - veľa. Už v úvodnom zjazde po pol hodine som začal jesť sójové rezy a upíjam silnejší jonťák. Pod prvým kopcom zbodnem
druhú polovicu sojového rezu a dám polovicu gélu. Zalejem to zvyškom jontáku a som takmer na dne. Našťastie
občerstvovačky sú fajn rozmiestnené a bude stačiť na každej doplniť fľašu (0,7 l)...
Navyše na každej občerstvovačke boli doslova švédske stoly od jahôd, koláčov, šunkových žemlí až po sušené
ovocie. Takže vždy dávam ovocie, vodu, koláč, colu, žemľu. Hlavne jesť a piť aj keď nie je cítiť potrebu, lebo keď sa
telo ozve, už bude neskoro...

Transport naspäť do Bormia
Po zjazde z Mortirola nás čaká občerstvovačka na
následne šliapanie späť do Bormia po rovnakej
ceste, ktorou sme sa ráno po štarte spúšťali. To
neveští žiadnu pohodu, ale 20 km a pozvoľne
nastúpaných 500 výškových, takže na orazenie ani
tento úsek veľmi nebol… Našťastie ale čoskoro po
občerstvovačke sa už vezieme v celkom početnom
balíku, ktorý stále ťahá rovnaká dvojička Pri strmších stúpaniach nasledujú selekcie, selekcie selekcií
a poslednú tretinu už idem osamote svoje vlastné
tempo. Kochám sa scenériou a pomaly sa dostávam na začiatok...
V nohách 130 km a nastúpaných takmer 2 500
metrov a môže sa ísť na to. V Bormiu na jednom
z historických námestí bola predposledná občerstvovačka, kde som chcel byť o 12:00, max 13:00
hodine. Nakoniec som to tesne nestihol na 13tu, čo
ešte stále dávalo priestor vystúpať Stelvio v kľude,
nakoľko o 16:00 otvárali dole cestu pre autá
a motorky.
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Volím mód ďalšieho obžerstva s dvomi žemľami,
koláčmi, trochou ovocia a veľa coly. Do vrecka ešte
hádžem žemľu, kontrolujem posledný gél a s naplnenou fľašou sa po krátkom naťahovaní vydávam
putovať hore. Opäť volím stratégiu zavesenia sa za
niekoho, kto ide pomalšie ako moje pocitovo pohodové tempo. Obeť nachádzam ani nie za 10 minút
a už sa veziem. Túto stratégiu volím hneď z dvoch
dôvodov a to, aby mi sadlo jedlo z občerstvovačky,
ktorého som zjedol veru dosť a za druhé, aby som
nenaletel do kopca príliš rýchlo, dokázal si držať
konštantné tempo a v druhej polovici či skôr v záverečnej tretine zvládal zrýchľovať. Naozaj pomáhalo, keď sa dokážem ukontrolovať a neprepáliť kopec
a následne vidieť ako zbieram zamračených a ináč
pokrútených jazdcov z úvodu.

Ešte pred tunelmi (ktorých je celkovo 7) opúšťam
svojho strážcu tempa a idem dopredu. Pri čítaní
o Stelviu písali, že je dobré si zobrať aj predné
a zadné svetlo, lebo v tuneloch je tma, ale našťastie
sa osvetlenie tunelov automaticky zapína. Tak a už
viem, odkiaľ všetky tie vymoženosti obkukali v Strečne.
Celé Stelvio ma 40 zákrut a každá zákruta je označená, čo ale môže zo začiatku byť dosť demotivačné,
pretože až po ikonickú vrcholovú cik-cak sekciu
ubúdajú slimačím tempom. Super info na ceduliach
je ale údaj o nadmorskej výške, ktorý postupne
naskakuje, aj keď počet zákrut neubúda a tak
sledujem hlavne ten... A ozaj, všetky použité v reportáži som spravil počas jazdy.
Blíži sa sekcia s ikonickými zákrutami, no po chvíľke
hľadania gélu zisťujem, že mi vypadol - nastáva par
sekundový šok a panika. Našťastie večnú pr vú
pomoc v podobe rolky hroznového cukru mám aj tu
so sebou. Táto dlhá pokrútená špageta sa mi ide
parádne, pozerám hore, dole na svah a užívam si tie
momenty, že konečne som tu. To prostredie sa ani
nedá slovami opísať, jednoducho paráda. Od
začiatku sa mi išlo pocitovo dobre, ale ono to
napokon prišlo. Serpentíny zdolané a za nimi sa
rozprestiera úplne iný typ krajiny - krásne lúčne
svahy, široké údolie a mne ako naschvál začne
vypínať vnútornosti. Nohy idú bez zmeny, ale žalúdok
a bolesť hlavy sa začínajú hlásiť o pozornosť. Práve
prekonaná hranica 2 200 m.n.m., tak si hovorím,
že je to tou výškou a fyzickou námahou a ono to
pominie - skutočnosť je opačná. Pred nami už ale
číha posledná občerstvovačka, vzdialená tak
kilometer, tak to už snáď dobojujem a myslím pritom
na colu.
Nuž nelepší sa to a povracať sa na bufete nebude
veľmi vhodné. Viem, že musím do seba niečo
dostať, lebo do cieľa je to už síce iba 6 km, ale 400
výškových. Napĺňam fľašku, beriem colu, koláče
a idem si sadnúť trošku bokom (pre istotu). Celý
zelený so smrťou v očiach nasilu do seba natlačím
dva koláče a colu. Nič sa našťastie nedeje a nasadám na bicykel to dobojovať. Po chvíľke je už
dobre...uff, to mi odľahlo.
6. a 5. kilometer do cieľa sú takmer rovinka, kde sa
dá podradiť vzadu aj na 23T a nižšie. Čuduj sa svetu,
dva kilometre ubehli ako malina. Tieto kopce naučia
oddychovať pri sklone 3 - 4 % a človek sa im doslova
poteší. No posledné 4 km alebo skôr posledné 2 sú
čerešničkou s priemerným sklonom 10,7 až
12,1 %. Nebolo to ale také strašné a scenérie
zasnežených trojtisícoviek dávajú zabudnúť na
trápenie.

Po dojazde nás čakala odmena v podobe čiapky
s nápisom “FINISHER” - moja obľúbená. Po zosadnutí a oblečení začala únava dobiehať, tak sa trošku
naťahujem a pijem veľa vody. Slnko príjemne páli,
takže žiadny extra chlad nie je cítiť. Stačí iba na seba
hodiť niečo proti vetru a návleky na kolená pre zjazd.
Už sa naň teším, ale najskôr si to tu ešte vychutnám…
Našťastie všetko dopadlo nad očakávania a nič
závažného sa nestalo. Celú túto pohodu odráža fakt,
že tesne pred penziónom padajú pr vé kvapky
a neskôr aj spŕchne, no celý deň je jedna top
vydarená akcia.

Ešte za okraj
Nemeria sa tu celkový čas, ale iba čas hlavných
stúpaní, z čoho sa zostavuje výsledné poradie. To
aspoň prispieva k bezpečiu v úvodnej časti a zjazdoch. Nebudem tu spomínať víťazné časy, lebo tie
sú tak trochu ako z inej galaxie.

CYKLOTURISTICKÉ NOVINKY

14

Cykloautobusy v regiónoch Slovenska
Cykloautobusy v Trenčianskom kraji premávajú aj túto sezónu až do septembra
každý letný víkend a sviatok.

V

poradí druhá sezóna jázd cykloautobusov oficiálne
odštartovala 2. júna 2018. Fanúšikovia cyklistiky,
turisti, ale i verejnosť môžu služby špeciálneho autobusu s vozíkom s kapacitou 24 bicyklov využívať opäť po
dobu 3 mesiacov.
Minulý rok cykloautobus premával po dvoch trasách.
Záujmu cestujúcich sa tešila najmä linka vedúca
z Trenčína do Dubodiela. Autobus s cyklovozíkom po
tejto trase premáva aj v aktuálnej sezóne, po novom
však pokračuje až do Bánoviec nad Bebravou. Kto má
chuť vychutnať si výhľad z 1042 metrov vysokého vrchu Inovec, môže z cykloautobusu vystúpiť v obci
Trenčianske Jastrabie. Na trase tejto linky leží aj obec Trenčianske Mitice, známa jedným z najznámejších
prameňov minerálnej vody. Od konečnej zastávky cykloautobusu v Bánovciach nad Bebravou je len 7 km
vzdialená rodná obec Slovákov Ľ. Štúra a A. Alexandra Dubčeka, v ktorej okrem ich rodného domu môže
verejnosť navštíviť aj hrad Uhrovec.
Veľkou novinkou oproti minulému roku je nová linka, po ktorej autobus s cyklovozíkom premáva. „Nová trasa
vedie z Trenčína cez Dubnicu nad Váhom, Ilavu a Valaskú Belú až do Nitrianskeho Rudna. Výberom tejto trasy
chceme cyklistickej verejnosti sprístupniť čo najväčšie územie kraja a prepojiť Považie s regiónom hornej Nitry.
Okolie vybratých miest a obcí, cez ktoré cyklobus jazdí, ponúka krásnu prírodu, rozmanité turistické trasy a iné
zaujímavé miesta, vhodné na výlet či rekreáciu,“ priblížil trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Linky cykloautobusov prevezú verejnosť až cez 4 okresy –
Trenčiansky, Ilavský, Bánovský a Prievidzský, čím
fanúšikom cyklistiky ponúkajú
možnosť spoznať
pestrejšiu paletu
prírodných krás
Trenčianskeho kraja.
„Vďaka iniciatíve
Trenčianskeho
samosprávneho kraja sa
môžu obyvatelia regiónu
pohodlne prepraviť
k vyhľadávaným turistickým cieľom. Nemusia byť
pritom vytrvalostní športovci, aby za jeden deň
zvládli aj stovky kilometrov
s využitím prepravy cykloautobusom. Spoznávanie kraja
a objavovanie krásnych
miest zo sedadla bicykla je
teraz dostupnejšie širšej
verejnosti,“ vyjadrila svoj
názor Eva Frývaldská, výkonná
riaditeľka krajskej organizácie
cestovného ruchu Trenčín
región.
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Cyklobus Žitný ostrov

EuroVelo 11

OOCR Severný Spiš –
Pieniny a Michal Hlatký

K

rajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska a Prešovský
samosprávny kraj v spolupráci s hlavnými aktérmi
v cykloturistike v regióne sa zaoberajú problematikou budovania trasy EuroVelo 11, ktorá prechádza
cez Prešovský kraj a pokračuje do Košického kraja.

prevádzky či iné služby sú prispôsobené cyklistom.
Cykloturisti budú mať k dispozícií informácie o cyklotrase a turistických zaujímavostiach regiónu na
existujúcich stacionároch ale aj vo forme mapy
a webovej stránky.
Bližšie informácie na: www.severovychod.sk

Cez východné Slovensko je naplánovaný úsek tretej
trasy EuroVelo 11 v celkovej dĺžke 203 km, z toho
157 km cez Prešovský kraj a 46 km cez Košický
kraj. Cyklistické komunikácie budú tvoriť 70 % celej
trasy, zvyšok sú účelové, málo frekventované
existujúce cesty. EuroVelo 11 vstupuje na územie
Slovenska cez hraničný priechod Mníšek nad
Popradom a pokračuje cez mestá Stará Ľubovňa,
Lipany, Sabinov a Prešov do Košíc.
V regióne severného Spiša a Pienin bude EuroVelo
11 na úseku Muszyna – Mníšek nad Popradom
v dĺžke 28,15 km, kde bude vyznačená cykloturistická trasa podľa platnej legislatívy a STN a vybudované
dve lávky cez Poprad (Legnava-Milik a AndrzejówkaMalý Lipník). Značený úsek bude prechádzať týmito
obcami: Malý Lipník – Plavnica – Lipany – Sabinov –
Veľký Šariš – Prešov. Na trase sú naplánované tri
cykloodpočívadlá (Andrzejówka 1, Malý Lipník 2),
servisné centrum v Malom Lipníku a v turistickoinformačnom bode v Sulíne. Okrem toho budú
objekty na trase pripravené na získanie
MEDZINÁRODNÉNO CERTIFIKÁTU „VITAJTE
CYKLISTI”, čo je zárukou, že ubytovanie, gastro-
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Cez územie východného Slovenska je naplánovaná
tzv. Východoeurópska Cesta – EuroVelo 11, ktorá
má spojiť najsevernejší bod Škandinávie Cape Nord
v Nórsku s Aténami v Grécku. Medzi cykloturistami
má prezývku „Beast of the East“ (šelma východu),
dĺžku trasy vedúcu od ľadového severu Nórska až po
slnečný juh Grécka. EuroVelo 11 prichádza z pobaltských štátov cez východné Poľsko, východné
Slovensko a východné Maďarsko na južný Balkán.
Sieť nie je ešte dokončená, preto je potrebné pred
cestou zaobstarať si aktuálne mapy. Autorom ciest
EuroVelo je Európska cyklistická federácia (ECF),
ktorá bola založená v roku 1983. V sieti EuroVelo je
momentálne 14 diaľkových trás vedúcich naprieč
Európou. Cez Slovensko prechádzajú tri z nich,
okrem EuroVela 11 je to aj EuroVelo 6 a 13, ktoré sú
už vyznačené a vybudované v celej dĺžke na slovenskom území. Národným koordinátorom trás
EuroVelo pre Slovensko je Slovenský cykloklub, ktorý
má aj certifikovaných inštruktorov trás EuroVelo.

OOCR Severný
Spiš – Pieniny

Cyklostopy pod hradom Ľubovňa

P

redstavujú nové poňatie cyklistického zážitku.
Sú to jednosmerné chodníky určené iba pre
bicykle a povolený je len zjazd. Nachádzajú sa pod
Oslím vrchom za Ľubovnianskym hradom. Názvy
jednotlivých trás – Vlčia, Medvedia a Rysia sú
inšpirované lesnými zvieracími chodníčkami.
Najdlhšia z nich je Vlčia stopa (3 km), trvá stredne
pokročilému cyklistovi približne 11 minút. Kľukatí sa
v rôznorodých lesoch, má približne 110 zákrut, veľa
klopeniek, mostíkov a skokov, ktoré môžu menej
zdatní cyklisti obchádzať. Pri jazde je povinné mať
prilbu. Cyklisti sa po všetkých cestách a chodníkoch
pohybujú na vlastné riziko.
Viac info: https://www.facebook.com/cyklovna/

Pieniny

Singletrails Lechnica

N

ajväčší singletrailový rezort na Slovensku - 18
k m t r i a l o v. S i n g l e t r a i l s L e c h n i c a m á
v súčasnosti k dispozícii 2 okruhy. Prvá, dlhšia trať
GRIFTOF má 11 km (9 km trail + 2 km cesty a lesné
cesty). Bola vybudovaná v roku 2016. Kratší okruh
Špica má 7 km (4,5 km trail + 2,5 km cesty a lesné
cesty), tá pribudla vo roku 2017. Názvy tratí sú
odvodené od najvyšších vrcholov, cez ktoré tieto
trasy prechádzajú. Čo sa týka náročnosti, obidva
okruhy boli stavané predovšetkým ako vyhliadkové
okruhy pre rodiny, i keď aj zdatní jazdci si prídu
v určitých pasážach na svoje. Z obidvoch okruhov sú nádherné výhľady na Tri koruny, Haligovské skaly
a Belianske Tatry. Posledný júnový týždeň sa začali realizovať zjazdy - zjazd GVIZD by mal byť dlhý cca 2 km
a ďalšie dva kratšie zjazdy 1,5 km a 800 m by mali vzniknúť pri vleku v Lechnici v lokalite Smerdžonka. Týmto by
chceli dosiahnuť sprevádzkovanie vleku na letné aktivity. Povrch tratí je prírodný hlinený. Špecifický je výšľap na
okruhu GRIFTOF, ktorí všetci návštevníci považujú za TOP výšľap nielen na Slovensku, ale v širokom okolí.
Návštevníci si tiež pochvaľujú výhľady a celkové osadenie a realizáciu týchto "cyklochodníkov". V značnej miere
tieto chodníky využívajú aj peší turisti a hubári. Pri SINGLETRAILS Lechnica musíme skonštatovať, že boli
ocenené ako NAJ produkt turistického ruchu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017. Tento produkt
CR výrazne dostal do povedomia širokej cyklistickej verejnosti nielen Lechnicu, ale celé Zamagurie.
V ostatnom období v regióne severného Spiša
a Pienin pribudli v rámci mikroprojektu „Staviamejazdíme-spoznávame“, financovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Program Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 –
2020, kde Mesto Stará Ľubovňa tento projekt
realizovalo so zahraničným partnerom z Poľska
„Powiat Nowosadecki so sídlom v Nowom Saczi",
nasledovné cyklotrasy (chodníky pre horských
cyklistov) v celkovej dĺžke 31,70 km a to:

Hniliská nad Oslím vrchom (prepojenie
Malého Lipníka cez obec Matysová)
Mostík Sulín (smer Medzibrodie, spojnica
Doštená a lávka na rieke Poprad Sulín,
prechádzka cez Malý Sulín, Veľký Sulín)
Medzibrodie (začiatok Sedla Vabec, po
hlavnom hrebení až na Medzibrodie)

8,2 km
8,8 km

14,7 km
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a tiež 4 nové singletraily rôznej náročnosti a to:
singletrail HREBEŇ (stredná náročnosť)
začiatok
koniec - sedlo Vabec

singletrail PREPOJKA

844,9 m.n.m.
760 m.n.m.

(nenáročný)
s p o j n i c a s i n g l e t r a i l o v T R AV E R Z a
vybudovaných singletrailov RYSIA,
MEDVEDIA a VLČIA STOPA

2,43 km

0,67 km

singletrail PRÍSTUPOVKA

(nenáročný)
zrýchli a zjednoduší výjazd na začiatok
vybudovaného singletrailu VLČIA STOPA
a prístup k singletrailu HREBEŇ

singletrail TRAVERZ (stredná náročnosť)
priemerný sklon 10%.

0,70 km

1,70 km

Na jeseň tohto roku pribudne k cyklotrasám v regióne
severného Spiša a Pienin aj cyklochodník s asfaltovým
povrchom v dĺžke 3,76 km spájajúci mesto Stará
Ľubovňa (Kaufland, Vendo Park) a obec Hniezdne
(Kovanecký most). Ide o jeden z úsekov cyklotrás
vybudovaných v rámci II. etapy projektu „Historicko kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier". Trasa prechádza regiónom so zaujímavými dejinami a prekrásnou
prírodou, spája veľkolepý Ľubovniansky hrad so skanzenom, historické námestie s cennými meštianskymi
domami. Renesančný arkádový Provinčný dom,
pamiatkový kostol sv. Mikuláša a v najmenšom kráľovskom meste v minulosti, obci Hniezdne, expozíciu
tradičných ľudových remesiel spojenú s prezentáciou
histórie a súčasnosťou liehovarníctva na severnom
Spiši.

Súľovský MTB maratón 2018

T

ento rok sme sa opäť zúčastnili Súľovského MTB
maratónu. Toto tradičné podujatie, ktoré organizuje SCK Cyklotour oslávilo tento rok okrúhle 20. výročie.
Tentokrát sme však mali tú česť, že sme na akcii mali
prvýkrát náš nový stánok. Počasie síce nevyšlo ako
v minulých rokoch a od rána bolo premenlivo a chladno,
nepokazilo to však náladu účastníkov a ani tú našu.
Počasie neodradilo ani jazdcov a účasť opäť prekonala
tisícku. Na štart všetkých okruhov sa postavilo presne
1352 pretekárov z 10 krajín. Stánok SCK bol počas
celého dňa k dispozícii návštevníkom a odozva naň bola
veľmi príjemná a pozitívna. Rozdali sme množstvo
materiálov a poskytli informácie či už o našom klube,
členskom systéme alebo pripravovanom zraze.
V ponuke sme opäť mali aj mapy VKÚ. Celá akcia
vyvrcholila bohatou tombolou a myslím si, že Súľovský
MTB maratón opäť potvrdil, že patrí k najlepším akciám
na Slovensku. Všetkým, ktorí sa podieľajú na jeho
organizácii patrí veľká vďaka.
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Michal
Hlatký
autor

Ľuboš
Krajčík
autor

Cyklocesta – Turistika bez hraníc

V

priebehu mesiacov máj a jún sme sa
pustili do zaujímavého cykloprojektu
„Cyklocesta – Turistika bez hraníc“. Na
spoluprácu nás oslovil pán starosta obce
Klin Štefan Peňák. Celý projekt sa pripravil doslova bleskovo a v priebehu mesiaca
sme realizovali mapovanie, spracovanie
zjednodušených dokumentácii a následne aj realizáciu. Te nto cezhraničný
projekt mal už vopred naplánované
vedenie cykloturistických trás, v spolupráci s obcou sme však navrhli ich
farebnosť a napojenie na existujúce trasy
v regióne
Finálny realizačný návrh znie nasledovne:

5491

Námestovo - Klin - Oravské Veselé

8498

Dudová

5,6 km

8499

K soche Ježiša Krista

0,6 km

9401

Odbočka k rozhľadni

0,6 km

N5401

Náučná trasa - Chotárom obce Klin

24,7 km

11,1 km

V súčinnosti s touto aktivitou už prebiehalo povoľovacie konanie – čiže oslovenie majiteľov pozemkov a všetkých
potrebných úradov. Medzitým sme si v kancelárii už pripravovali textácie na budúce cyklosmerovky.
V rámci projektu obec Klin aj asfaltovala niektoré úseky ciest. Na cykloturistov čaká nový koberec z priemyselnej
zóny v Námestove do obce Klin. Nový asfalt je položený takisto na trase z obce Klin do lokality Klinské rašelinisko.
Tu pribudla pre turistov aj malá rozhľadňa. Jedna z realizovaných cyklotrás (žltá - č. 8499) vedia aj k dominante
obce Klin – soche Krista na kopci Grapa. Má výšku 9,5 m a váži 23 ton. K soche vedie veľmi pekná kalvária
s kaplnkou.
Koncom júna sme mohli konečne vyraziť do terénu
na realizáciu značenia. Tu sa s nami počasie veľmi
nemaznalo. Obloha sa zatiahla na celý týždeň,
z ktorej výdatne pršalo. Lesné a poľné cesty sa
zmenili na klzisko, ale my sme to nevzdali. Niektoré
cyklosmerovníky sme museli vynášať ručne na ťažko
dostupné miesta, takisto sme montovali aj cyklosmerovky. So sebazaprením a vypätím všetkých síl
sme všetku prácu stihli dokončiť a spokojní odchádzali domov. Za to by som sa chcel poďakovať
celému značkárskemu tímu!
Zaujímavosťou projektu je netradičné použitie
tvarového značenia („C“-čko) na cyklosmerovníkoch,
nakoľko veľká časť trás viedla po miestnych poľných
cestách bez akéhokoľvek porastu – čiže sme nemali
príliš kde maľovať cykloturistické značky
Navštívte niekedy tento oravský región a príďte sa povoziť po nových cykloturistických trasách.
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Barbora
Halásová

Ščítanie cyklistov

autor

S

vých prístreškov,
náučných tabúľ
a podobne). Ideálne
by bolo mať údaje
nie len jedného
typu, pričom
s výberom vieme
výrazne dopomôcť.
Nakoľko ide o jednodňovú aktivitu,
samozrejme voľbu
dňa v odporúčanom víkendovom termíne môže
ovplyvniť či už počasie alebo výber samotnej realizujúcej osoby. Čas sčítavania rovnako nechávame na
zvážení , avšak vhodné je správne odhadnúť približný
čas využívania trasy (odporúčame zhruba od 8:00
do 17:00).

lovenský cykloklub v tomto roku rozbehol
sčítanie cyklistov na cykloturistických trasách,
ktoré sú v sieti cykloturistických trás Slovenska.
V budúcnosti by sme radi zakúpili aj prenosnú
ščítačku, ktorej cena je však momentálne pomerne
vysoká. Bez ohľadu na jej zakúpenie sme však chceli
v 2 termínoch uskutočniť aktivitu sčítania cyklistov
na vytipovaných trasách. Cieľom aktivity je zber
relevantných údajov, s ktorými budeme vedieť
operovať. Momentálne sa vychádza z hypotetických
čísiel a všetko je iba o odhadoch. Po zakúpení
ščítačky by sme sa samozrejme dostali k ďalším
zaujímavým údajom, no na začiatok by bolo fajn mať
aspoň takéto dáta.
Sčítavanie realizuje Slovenský cykloklub, dobrovoľní
záujemcovia z klubov, externí značkári a rôzni
dobrovoľníci manuálne, podobne ako pri sčítaní
dopravy. Výber stanoviska sčítavania nechávame
tiež na zvážení jednotlivých dobrovoľníkov, pričom je
možné zvoliť napríklad vytipovanú neznačenú trasu,
ktorá by bola vhodná na vyznačenie do budúcna
alebo naopak cykloturistickú trasu s minimálnym
využitím navrhovanú na zrušenie. Zaujímavé je tiež
sčítanie aj na frekventovanej cykloturistickej trase
pri významných bodoch, čo by mohlo byť podnetom
na ďalšie zveľadenie okolia trasy (potreby oddycho-

Dátum sčítania 9. 6. 2018
005 - Kysucká
cyklomagistrála

Trasa

Miesto sčítania Stará Bystrica,
Slezakovia,
kaplnka

Prvé sčítanie, ktoré sme v tomto roku realizovali
bolo v termíne 9. 6. 2018, respektíve 16. 6.
2018. Výsledky z nedele 17. 6. boli veľmi milým
prekvape-ním, čomu určite dopomohlo aj výborné
počasie a voľba stanoviska, pričom sa potvrdilo
napríklad aj frekventované využívanie doposiaľ
neznačenej trasy, ktorá je plánovaná na
vyznačenie v pohraničí SR – ČR. V tabuľke nižšie
máte možnosť pozrieť si skrátenú tabuľku z tohto
sčítania.

9. 6. 2018

17. 6. 2018

17. 6. 2018

17. 6. 2018

020 - Naprieč
Považským
Inovcom, 043 Hrebeňom
Považského
Inovca

5885 - Tvarožná Pamätník SNP,
8906 - Levočská
dolina - Zaľubica

2401 - Nižný
neznačená - smer
Kelčov - Kasárne, od strediska
8425 - Spojka
Kohútka
Kasárne Petrovická dolina,
+ značenie do
Veľkých Karlovíc
cez Podťaté (ČR)

Križovatka
cyklotrás - Pod
Bezovcom

Sedlo pod
Krížovým vrchom

Kasárne, chaty
(950 m)

Kasárne, chaty
(950 m)

polooblačno slnečno, 13:20
popŕchanie,
13:35 bez dažďa

?

polooblačno až
jasno, celý deň
ideálne cyklo
podmienky

polooblačno až
jasno, celý deň
ideálne cyklo
podmienky

Poveternostné
podmienky

polooblačno až
slnečno do 12 h,
popoludní o
12:45 búrka do
14:05, po 15:45
dážď

Dôvod výberu

frekventovaná CTT križovatka
bez automobilov, cykloturistických
križovatka CTT,
trás (CTT)
záujmové miesta

križovatka
cykloturistických
trás

monitorovanie
zisťovanie využitia
využitia trás medzi Javorníckeho
SR a ČR
hrebeňa Kohútka Kasárne

Spolu cyklistov

124

163

232

21

35
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Čo sa týka intenzity využívania trás, najväčší počet cyklistov bol sčítaný okolo poludnia ako ilustruje aj priložený graf.
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Druhé zo sčítaní by sme radi realizovali počas mesiaca august
a určite Vám ho radi pripomenieme prostredníctvom aktualít na
stránke cykloportal.sk či na našej facebookovej stránke. Pokiaľ by
ste mali záujem podieľať sa na takomto type aktivity a chceli by ste
byť nápomocní, Váš záujem určite privítame.

Pavol
Heger
autor

Nová právna úprava ochrany osobných údajov

GDPR

A

ko ste si už mnohí určite všimli, od 25. mája 2018 je účinné nové nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, známe skôr pod názvom GDPR.
Pre osoby poskytujúce Slovenskému cykloklubu osobné údaje, ako sú napríklad naši členovia, prijatie tohto
nariadenia znamená najmä posilnenie ich práv v súvislosti so spracovaním týchto údajov. Slovenský cykloklub
preto pristúpil k revízií politiky ochrany osobných údajov ktoré spracúva a za týmto účelom prijal opatrenia,
umožňujúce väčší stupeň kontroly dotknutej osoby nad ich spracovaním.
Ak sa potrebujete dozvedieť viac o podmienkach, za ktorých Slovenský cykloklub spracúva osobné údaje,
dovolíme si Vás odkázať na novovzniknutú sekciu našich stránok s názvom ochrana osobných údajov, kde
môžete nájsť prehlásenie o ochrane osobných údajoch, obsahujúce dôležité informácie o spôsobe ich spracovania a taktiež poučenie o právach, ktorými dotknutá osoba v súvislosti s ochranou osobných údajov disponuje.
Zároveň môžete v uvedenej sekcii nájsť kontakt na osobu poverenú Slovenským cykloklubom, ktorá Vám bude
pri uplatňovaní Vašich práv nápomocná a poskytne Vám odpovede na prípadné otázky. Veríme, že prijaté
opatrenia prispejú k posilneniu ochranu Vašich práv a taktiež k prehĺbeniu vzájomnej dôvery, ktorú nám poskytnutím svojich osobných údajov vkladáte do rúk.
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Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefón, e-mailová adresa, fotograa,
prípadne ďaľšie údaje potrebné k uplatňovaniu členských výhod.

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

