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BICYKEL – EKOLOGICKÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK V MESTE DETVA 

 
 
 
Úvod: 
Dlhodobé  tendencie v krajinách EÚ smerujú  k podpore cyklistiky ako spôsobu ekologickej dopravy najmä v mestách.  
Z výsledkov najnovšieho rozsiahleho prieskumu (EÚ)  je zrejmé, že cestovanie v mestách na kratšie vzdialenosti (do 5 km) 
je dokonca rýchlejšie na bicykli než na aute. Štúdia taktiež preukázala, že až tretina všetkých jázd v mestách je kratšia než 
3 km, využívanie osobných motorových vozidiel aj k takejto preprave je veľmi  vysoké. 
Z ich skúseností tiež vyplýva, že v mestách, kde sú pre dopravu bicyklom vytvorené priaznivé podmienky (cyklochodníky,  
zariadenia na odstavenie bicyklov...)  sa v posledných rokoch podarilo obrátiť vývoj dopravy pozitívnym smerom a teda  
opäť sa zvyšuje počet ľudí jazdiacich na bicykli. 
U nás je bicykel  spravidla využívaný ako prostriedok ku  jednorázovým víkendovým relaxačným jazdám a jazdám v okolí 
bydlísk - ako forma zábavy pre najmladšiu skupinu obyvateľstva. V našom meste sú v súčasnosti podmienky pre využitie 
bicykla ako prostriedku dopravy do práce, k nákupom, do úradov, na relaxáciu v intraviláne mesta veľmi zlé. Neexistujú 
žiadne komunikácie, ktoré by umožňovali bezpečný a príjemný spôsob dopravy na bicykli.  Najhoršia situácia je medzi 
starou a novou časťou Detvy, medzi ktorými  existuje len jediná komunikácia (cesta III. triedy), ktorá je už v súčasnosti  
dopravne veľmi zaťažená. Dochádza tu k častým stretom skupín cyklisti – motoristi, hlavne cez víkend, keď  je počet 
spomínaných relaxačných jázd na bicykli vyšší. Spolu s ďalšími zdanlivo nepodstatnými skutočnosťami (hlboké, 
polámané, zle orientované poklopy  krytov odvodňovacích šácht  a dažďových vpustov na cestách, poškodené krajnice, 
absencia bicyklových stojanov pre uzamknutie bicykla pri verejných inštitúciách ...) sú tieto faktory dôvodom  malého 
a hlavne nedostatočne bezpečného využívania bicykla ako dopravného prostriedku v meste Detva.  
Počet bicyklov ako aj cyklistov využívajúcich sieť ciest v intraviláne mesta Detva pomaly narastá.  
S tým priamo súvisí i aktuálny dopyt verejnosti po bezpečných a logických prepojeniach – samostatných cyklistických 
koridoroch v našom meste. Potreba riešiť túto situáciu minimálne vytvorením predpokladov pre systémové zmeny v riešení 
dopravy a zástavby mesta v budúcnosti je už dnes mimoriadne aktuálna. 
V záujme riešenia situácie sme  pred niekoľkými rokmi prezentovali tieto zámery na Odbore výstavby mesta Detva, 
povedali sme si o niektorých alternatívach, prisľúbili nám akceptovanie záujmov rozvoja cyklistickej dopravy 
v stavebných plánoch. V poslednom období sa však objavujú novostavby (súkromné stavby, stánky ...) na miestach, ktoré 
budú výraznou prekážkou v logickom spojení  medzi hlavnými uzlami  mesta Detva, ktoré budú prepojené samostatnými 
komunikáciami pre cyklistov podľa pôvodného zámeru.  
Je zrejmé, že pre riešenie cyklodopravy v našom meste nie je  systémový rozvojový zámer. 
Práve teraz je vhodná doba na presadenie zámeru riešenia plánov cyklochodníkov do ÚPD Mesta, nakoľko v tomto čase 
prebiehajú prípravné práce na ÚPD, v rámci ktorých bude veľmi vhodné zapracovať aj návrh riešenia cyklodopravy. 
Odloženie tohto projektu (ktorého súčasťou je i táto štúdia) na neskôr by mohlo znamenať neriešenie tejto problematiky v 
rozvojových plánoch mesta a najmä do ÚPD, čo by malo pravdepodobne za následok zástavbu v intraviláne tak , že by 
tento zámer v budúcnosti nebol realizovateľný vôbec resp. len veľmi obtiažne.  
Potešiteľné je, že odbor výstavby MÚ prisľúbil taktiež  konkrétnu realizačnú podporu (aj finančnú) riešenia cyklodopravy 
v meste Detva pokiaľ bude v ÚPD. 
Tento  projekt je  zameraný na vytváranie systémových sociálnych a legislatívnych predpokladov k akceptovaniu bicykla 
ako bezpečného ekologického dopravného  prostriedku v intraviláne mesta Detva.  
Zámerom je zabezpečiť zapracovanie výstupov projektu do  dlhodobých stavebných plánov a riešení dopravy v intraviláne 
mesta pre oddelenie automobilovej a cyklistickej dopravy tak, aby v čase (možno už v najbližších  rokoch ), keď 
spoločnosť dospeje do štádia kedy bude cyklistická doprava akceptovaná ako vhodný spôsob ekologickej dopravy hlavne 
pre krátke vzdialenosti, bola realizácia takéhoto zámeru vzhľadom na budúcu zástavbu mesta vôbec možná. 
 
Ekologický dopad projektu sa prejaví najmä v budúcnosti. Veľmi dôležitý je tiež priamy sociálny dopad na verejnosť 
prezentovaním využitia bicykla ako alternatívneho – k prírode šetrného spôsobu dopravy voči vzrastajúcemu trendu 
prudkého rozvoja využívania  automobilov.  

 
 

Predmet projektu: 
1. Projekt sa zaoberá zisťovaním stavu vybavenosti a návrhom krátkodobých opatrení pre zlepšenie využitia bicykla 
k doprave v meste 
2. V rámci projektu sú riešené plány cyklistickej infraštruktúry: 
- hlavný mimoúrovňový cyklochodník mesta Detva  
- sieť vedľajších cyklochodníkov mesta  
- sieť diaľkových i miestnych značených  cyklotrás mesta a blízkeho okolia (existujúce i plánované) 
Vzhľadom na záujem  spracovateľov územného plánu mesta boli do koncepcie riešenia cyklistickej dopravy v meste 
zahrnuté aj návrhy lokalít, kde by v budúcnosti mohli existovať oddychové zóny, športové a cyklistické areály.  
 
 



 
STAV VYBAVENOSTI A NÁVRH KRÁTKODOBÝCH OPATRENÍ PRE ZLEPŠENIE 

VYUŽITIA BICYKLA V DOPRAVE V MESTE DETVA 
 
Mesto Detva tak ako iné slovenské mestá nemá vybudované podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy. K preprave sa 
využívajú hlavné cesty a miestne komunikácie, na ktorých sú „pánmi“ silnejšie motorové vozidlá. Po týchto 
komunikáciách je možné aj bicyklovať sa, no tento druh dopravy zďaleka nie je bezpečný ani príjemný. 
K hlavným faktorom ovplyvňujúcim rozvoj cyklistickej dopravy v našom meste patria: 
  
BEZPEČNOSŤ 
Pocit príjemnej a bezpečnej jazdy na bicykli je jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja cyklodopravy najmä 
u detí a mládeže. V našich slovenských pomeroch sme často svedkami vysokej miery bezohľadnosti (vrátane 
porušovania dopravných predpisov ) voči slabším účastníkom cestnej premávky, ktorými sú hlavne cyklisti. 
Veríme, že k výraznému zlepšeniu situácie v tejto oblasti prispeje i tento projekt a najmä realizácia cyklochodníkov 
v našom meste v blízkej budúcnosti. 
Do toho času budeme žiaľ i v našom meste odkázaní na „ohľaduplnosť“ silnejších a rýchlejších účastníkov cestnej 
premávky.  
 
KRIMINALITA 
Kriminalita v oblasti krádeží bicyklov je na Slovensku je veľmi vysoká a vysoká je i v našom meste. Súvisí to 
s nefunkčnosťou našej polície s objasňovaním týchto prípadov, neexistuje evidencia bicyklov,  poisťovne neposkytujú 
vyhovujúce možnosti poistenia bicyklov voči krádežiam, nízka je úroveň vymáhateľnosti práva....  
Podľa poznatkov predajcov bicyklov v našom meste, viac než 60- tim % vlastníkov bicyklov  bol  za  posledných 10 
rokov odcudzený najmenej 1 bicykel.  
V tejto oblasti by ďaleko väčšiu iniciatívu pri prevencii a objasňovaní krádeží bicyklov mala vyvinúť naša polícia. 
 
STOJANY  PRE  BICYKLE 
Určitú ochranu pred odcudzením (uzamknutie) a komfort odstavenia bicykla poskytujú práve stojany pre bicykle. 
Veľmi vysoké percento opýtaných sa v prieskume vyjadrilo neuspokojivo k vybavenosti nášho mesta stojanmi pre 
bicykle  pri dôležitých inštitúciách (školy, úrady, obchody, prevádzky služieb... ).  Určili sme si vzorkovú oblasť 
v našom meste (centrálna nová časť mesta) a spočítali sme počet miest, kde by sa stojany na bicykle mali nachádzať 
(100%) a porovnali sme túto hodnotu s počtom skutočne existujúcich stojanov. Súčasný stav vybavenosti dôležitých 
inštitúcií v novej časti mesta Detva je približne 8% čo je veľmi nízka hodnota. Investičné náklady pre inštaláciu 
jednoduchého stojana sú pritom oproti nákladom na stavbu budov a ich okolia zanedbateľné. Je zrejmé, že ak sú 
splnené predpoklady bezpečného odloženia bicykla je využívanie bicyklových stojanov už teraz vysoké. Takéto 
prípady sú napr. v areáli miestneho kúpaliska, kde kapacita stojanov v sezóne často nepostačuje. Podobný prípad je  v 
lokalite (obchod + pohostinstvo) pri mestskom parku, ktoré je však využívané najmä návštevníkmi pohostinstva, ktorí 
pri konzumácii v externej časti zariadenia na svoje bicykle vidia, čím je taktiež splnená podmienka bezpečnosti 
odloženia bicykla.  
 

             
 
Obr. 1  Odstavné miesto pre bicykle pri mestskom parku 
PREDAJ A SERVIS  BICYKLOV 
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V našom meste sú 2 prevádzky ponúkajúce predaj a servis bicyklov v dostatočnom objeme i kvalite.  
 
POŽIČOVNE BICYKLOV 
Ideálny model mestskej siete požičovne bicyklov je sieť verejne prístupných bicyklov, ktoré si môže ktokoľvek 
požičať a po absolvovaní jazdy ich zanechať na vyhradených miestach pre použitie ďalšími záujemcami. V praxi by 
tieto bicykle ihneď boli odcudzené, takto sa skončil modelový pokus v Bratislave. V slovenských pomeroch je tento 
model zatiaľ utópiou.  
 
ODVODNENIE KOMUNIKÁCIÍ 
Spôsob odvodnenia komunikácií výraznou mierou ovplyvňuje komfort cyklodopravy ale aj bezpečnosť na vozovke. Je 
pozoruhodné, že túto skutočnosť si neuvedomujú ani kompetentné inštitúcie pri návrhu a realizácii dopravných 
projektov. Medzi veľmi časté  závažné nedostatky našich komunikácií patria: 
- nesprávne výškové osadenie krytov odvodňovacích šácht (väčšinou pod úroveň vozovky) 
- smer otvorov (mrežovanie) dažďových vpustov je rovnobežný so smerom jazdy 
- nevyhovujúce rozmery otvorov na krytoch šácht a vpustov (hrozí vkliesnenie kolesa bicykla) 
- chýbajúce,  polámané alebo zle osadené kryty odvodňovacích šácht  a vpustov 
- zlé umiestnenie šácht a vpustov (v profile vozovky ďaleko od okraja vozovky alebo obrubníka) 
Tieto miesta nútia cyklistov meniť smer jazdy (často prudko a neočakávane), vybočiť z jazdnej dráhy, kde hrozí  
nebezpečie kolízie s iným vodidlom. Tiež dochádza k prípadom, keď predné koleso bicykla zapadne do otvoru v kryte 
vpustu, čo sa zvyčajne končí pádom cez riadítka. Pocit bezpečia jazdy po takejto komunikácii je výrazne nízky. 
 
 
 
KVALITA POVRCHU CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
Bezpečný pohyb po komunikáciách významnou mierou  ovplyvňuje kvalita ich povrchu. Výtlky, diery, či iné 
nerovnosti môžu byť závažnou prekážkou jazdy na bicykli. V našom meste je veľmi zlá situácia najmä na 
Sládkovičovej ulici, kde bol pred niekoľkými rokmi zavádzaný plyn a rekonštrukcia povrchu doteraz nie je vo 
vyhovujúcom stave. 
 
KVALITA CHODNÍKOV A ICH SPOJENIE S INÝMI KOMUNIKÁCIAMI  
V malej miere sú cyklistami využívané v našom meste aj niektoré chodníky. Dôvodmi sú najmä vyšší pocit bezpečia 
než na cestných komunikáciách a niekedy aj kratšia prepravná vzdialenosť. Tento trend nie je vyhovujúci, no do času 
než budú vybudované samostatné komunikácie pre cyklistov a nedochádza ku kolíziám s chodcami (hustota chodcov 
zatiaľ nie je vysoká) je tento stav prijateľnejší z hľadiska bezpečnosti. Výraznú prekážku pre využívanie chodníkov 
cyklistami  tvoria hlavne obrubníky. Tieto sú prekážkou aj pre kočíky, invalidné vozíky... vo všeobecnosti by bolo 
vhodné keby vyústenie chodníkov na iné komunikácie bolo bezbariérové s plynulými nájazdami  tak ako bol v tomto 
roku upravený chodník medzi poliklinikou a sídliskom Nám. mieru. Tu sa však hneď prejavila aj slabá stránka 
riešenia, keď vyústenie chodníka smeruje do parkoviska.  Aj keď je na parkovisku zvyčajne dostatok miesta 
a väčšinou tu parkuje len 1 auto, zákonom schválnosti parkuje spravidla práve v mieste vyústenia chodníka .   
 

 
Obr. 2  Bezbariérové úpravy chodníka k poliklinike v meste Detva 
 
Návrh krátkodobých opatrení pre zlepšenie využitia bicykla v doprave v meste Detva: 
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- vybaviť dôležité objekty a priestory v meste kvalitnými stojanmi pre bicykle 
- osadiť  kryty odvodňovacích šácht presne v úrovni vozovky 
- vymeniť nevyhovujúce kryty šácht a vpustov, kde hrozí vkliesnenie kolesa bicykla za vyhovujúce 
- doplniť chýbajúce,  opraviť polámané alebo zle osadené kryty odvodňovacích šácht  a vpustov 
- umiestňovať  šachty a vpusty mimo  profilu vozovky najlepšie pod obrubník 
- dbať, aby bol smer otvorov (mrežovanie) dažďových vpustov kolmo na smer jazdy 
- udržiavať povrch komunikácií  
- realizovať bezbariérové vyústenie chodníkov na iné komunikácie 
 
Odstavné miesta pre bicykle 
Bolo by žiadúce, aby na potrebu vybaviť niektoré dôležité objekty a priestory v meste stojanmi upozorňovali aj 
pracovníci odboru výstavby mestského úradu ako pri realizácii nových stavieb , tak pri rekonštrukciách či iných  
stavebných úpravách.  
Plán umiestnenia bicyklových odstavných zariadení by mal byť súčasťou dopravnej urbanistickej štúdie mesta. 
Je potrebné prelomiť uzavretý kruh:  
„Bicykle sa nepoužívajú lebo nie sú stojany a stojany nie sú, lebo ľudia nepoužívajú bicykle“ 
V meste Detva nemožno vychádzať zo súčasnej intenzity hromadenia bicyklov pri významných cieľových bodoch, 
pretože takéto miesta hromadenia bicyklov jednoducho nie sú.  Za predpokladu zaistenia vyhovujúcich odstavných 
zariadení pre bicykle je možné určiť predpokladanú intenzitu hromadenia bicyklov v lokalitách:   

Bicyklová skrinka (prístrešok)  -  30 ks  - existujúca lokalita železničná stanica Detva  
Bicyklová skrinka (prístrešok)  -  30 ks  - plánovaná lokalita autobusová stanica Detva  
Bicyklový stojan    - 15 ks   -  obchodný komplex BAUMS 
 
Pre ostatné inštitúcie v meste (úrady, školy, obchody, prevádzky služieb) je  pri návrhu  typu a kapacity 

odstavných zariadení potrebné  postupovať individuálne podľa konkrétnych potrieb. Pri väčšine menších prevádzok 
bude postačovať zariadenie pre odstavenie 4 ks bicyklov. 
 
Niektoré technické informácie k bicyklovým stojanom 
- tvar by mal byť unifikovaný pre všetky druhy a veľkosti bicyklov a kolies 
- stojan by mal umožňovať bezpečné uchytenie bicykla (naloženého bicykla, vo vetre..) 
- stojan by mal umožniť bezpečné uzamknutie bicykla cez rám a jedno (najlepšie predné) koleso 
 
   

   
Obr. 3   podľa ([1] ;130)  určuje parametre odstavných plôch pre bicykle 
 
Odvodnenie komunikácií 
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V prílohe tohto projektu  sú fotografie niektorých nesprávne riešených (poškodených) odvodňovacích vpustov 
v našom meste. Prekvapujúca je skutočnosť, že niektoré z týchto miest sa nachádzajú aj na čerstvo rekonštruovanej 
komunikácii v tomto roku -   ul. A. Hlinku.  
Spôsobu odvodnenia komunikácií sa u nás nevenuje dostatočná pozornosť, čo sa musí zmeniť aj v prípade, že by sa 
v našom meste podarilo realizovať sieť samostatných cyklistických komunikácií. Vždy bude totiž existovať určité 
percento cyklistov, ktoré bude využívať aj sieť štandardných cestných komunikácií. Taktiež pre jednostopé motorové 
vozidlá a iných účastníkov premávky môžu tvoriť nevyhovujúce vpusty prekážku a nebezpečie. 

                      
Obr. 4 Umiestňovanie dažďových vpustov  

 
Obr. 5 podľa ([1] ;41)    Priestor potrebný pre jazdu cyklistov 
 
Cyklista vhľadom na nebezpečie kolízie pedála s obrubníkmi musí od vyvýšených miest (v závislosti od ich výšky) 
udržiavať určitú vzdialenosť. Preto je potrebné pri realizácii dažďových vpustov (obr. 4,5) akceptovať  niektoré 
vzdialenosti a podľa možností umiestňovať dažďové vpusty do priestoru na okraj komunikácií do vzdialenosti max. 20 
cm od obrubníkov s výškou do 5 cm a do vzdialenosti  max. 40 cm od obrubníkov s výškou nad 5 cm.  

                                      
Obr 5. Vhodné typy podobrubníkových dažďových vpustov    Obr 6. Vhodný  typ  vpustov mimo obrubníkov 
 
Ako veľmi vhodné riešenie odvodnenia komunikácií sa javia  podobrubníkové vpusty podľa obrázku 5. Mrežovanie 
dažďových vpustov musí byť vždy kolmé na smer jazdy. Takto umiestnené vpusty predstavujú pre cyklistov a  
väčšinu účastníkov cestnej premávky menšie nebezpečenstvo aj v prípade chýbajúcich alebo polámaných krytov.  
Na obr.6 je vhodné riešenie súvislých dažďových vpustov  na otvorených priestranstvách, v tomto prípade na námestí 
v Banskej Bystrici.   

PODKLADY PRE NÁVRH CYKLISTICKEJ SIETE MESTA DETVA 
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Všeobecné  údaje: 
Projekt sa zaoberá najmä návrhom siete cyklistických chodníkov mesta Detva. V rámci projektu sú riešené samostatné 
cyklistické komunikácie spájajúce hlavné zdrojové a cieľové body cyklistickej dopravy.  
 
Cieľom navrhovaného riešenia je:  
- zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste  
- zmeniť deľbu opravnej práce v prospech bicyklovej dopravy 
- znížiť závislosť obyvateľov na automobilovej doprave 
- zabezpečiť trvalý stav dostatku parkovacích miest v meste  
- znížiť množstvo exhalátov, hlučnosť a prašnosť v meste 
- prispieť k zlepšeniu životného štýlu a  zdravotného stavu obyvateľov 
 
Geografické údaje :  
Projekt je zameraný na riešenie plánu cyklistickej dopravy v meste Detva a jeho blízkom okolí.  
Zastavaná časť mesta má dĺžku 4000 m, šírku 200 – 800 m s rozlohou  okresu DT 408 ha. Mesto Detva sa nachádza 
v Detvianskej kotline v nadmorskej výške 375 – 455 m.n.m. Delí sa na starú (severnú) časť - stará Detva a novú 
(južnú časť) - sídlisko.  Detva a jej blízke okolie patrí do miernej a mierne teplej klimatickej oblasti. Prevládajúci smer 
vetrov v Detvianskej kotline je ZÁPADNÝ  (vzhľadom na orientáciu plánovaných cyklochodníkov prevažne bočný) 
vietor . Vetry sú zvyčajne slabé, ich negatívny dopad na cyklistickú dopravu je nevýrazný až zanedbateľný. 
Vychádzajúc z  klimatických pomerov v regióne je možné predpokladať využiteľnosť vybudovaných cyklochodníkov 
v mesiacoch apríl – november. Vzhľadom na skutočnosť, že zimy sú čoraz miernejšie a za predpokladu zabezpečenia 
zimnej údržby komunikácií sú vhodné  podmienky pre jazdu na bicykli čoraz častejšie aj v zimných mesiacoch.  
Hlavné  existujúce i plánované mestské komunikácie sú umiestnené v rovinatom teréne Detvianskej kotliny pozdĺž 
Detvianskeho potoka. Najnižšie položená oblasť predmetného územia (územia, ktorým sa zaoberá projekt)  je južná 
časť mesta v miestach, kde sa Detviansky potok vlieva do rieky Slatina ( 375  m.n.m.). Najvyššie položená oblasť 
predmetného územia je severná časť mesta Detva v areáli amfiteátra ( 445 m.n.m.). Plánovaný hlavný mimoúrovňový 
cyklochodník by mal spájať práve Železničnú stanicu Detva (pri rieke Slatina), novú časť, starú časť mesta s areálom 
Detvianskeho amfiteátra.. Vedľajšie mestské cyklistické chodníky sú v rámci tohto projektu plánované len v novej 
časti mesta.  Pozdĺžny profil (stúpanie - klesanie) uvažovaných cyklochodníkov bude mierny do 3%, zvažujúci sa 
pozdĺž potoka Detvianka od severu na juh. Terén je ideálne rovinatý, nečlenitý  bez potreby prekonávať prevýšenia.  
Detva je malé mesto s husto zastavanou starou a novou časťou a riedko osídlenými prímestskými časťami.  V novej 
časti Detvy je zástavba prevažne  paneláková a bytovková. Tiež sa tu nachádzajú obchody a administratívne inštitúcie 
taktiež v prevažne viacposchodových budovách. Rodinná zástavba sa nachádza v juhozápadnej časti „Krpelný vŕšok“. 
Z celkového počtu 12 449 obyvateľov žijúcich v oblasti hustej zástavby mesta žije 2 718 obyvateľov v starej časti 
Detvy a 9 731 obyvateľov v časti Detva Sídlisko. 
 
Ďalej sú v rámci projektu riešené plány cyklistickej infraštruktúry v blízkom okolí mesta:  sieť diaľkových 
i miestnych značených  cyklotrás, rekreačné areály a športoviská.  Okolie mesta je charakteristické riedkym prevažne 
lazníckym osídlením. Terén v okolí mesta je kopcovitý, hlavné cestné komunikácie však prechádzajú údoliami 
s miernym prevýšením.  Pri  niektorých cykloturistických trasách je ich vedenie navrhnuté aj v členitom teréne 
s nadmorskou výškou 380 – 720 m.n.m a náročnejšími výškovými rozdielmi s občasným prudším stúpaním 
a klesaním do 14%.  
 
Charakter zástavby mesta vzhľadom na navrhovanú sieť cyklotrás 
V r. 1999 sme prezentovali na Odbore výstavby mesta Detva zámer, potrebu a predbežné vedenie hlavného 
cyklochodníka cez mesto Detva s využitím a rekonštrukciou starého nepoužívaného chodníka medzi starou a novou 
časťou mesta popri rieke Detvianka. Prisľúbili nám akceptovanie záujmov rozvoja cyklistickej dopravy v stavebných 
plánoch. V poslednom období sa však objavujú novostavby (súkromné stavby, stánky ...) na miestach, ktoré budú 
výraznou prekážkou v logickom spojení  medzi hlavnými uzlami  mesta Detva samostatnými komunikáciami pre 
cyklistov a taktiež pôvodný zámer využitím priestoru v oblasti starého nepoužívaného chodníka už v súčasnosti nie 
je možný. Pri návrhu siete cyklochodníkov v tomto projekte sme vychádzali z existujúcej zástavby v r. 2002 a zo 
známych stavebných a dopravných zámerov v budúcnosti.  
  
Najfrekventovanejšie trasy využívané cyklistami  
Najviac cyklistami vyžívaná komunikácia je jednoznačne hlavná cestná komunikácia medzi starou a novou časťou 
mesta Detva (III/06628).   K preprave do prímestských častí  PIEŠŤ, KRNÔ  je v krátkych úsekoch využívaná št. cesta 
I. triedy E571 (I/50). V časti Nová Detva sú okrem hlavnej ulice M. R. Štefánika cyklistami často používané ulice A. 
Hlinku, Štúrova, Obrancov mieru, Záhradná.  
 
 
Zoznam východzích a cieľových bodov cyklodopravy:   
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Hlavný mimoúrovňový cyklochodník mesta Detva (stanica ŽSR – Detva sídlisko – stará Detva – Amfiteáter Detva):  
Začiatok chodníka (východzí bod ďiaľkových cykloturistických trás smer juhovýchod LUČENEC,  Železničná stanica 
Detva) – navrhovaná zóna oddychu mesta Detva (EKOPARK Meandre Detvianskeho potoka)  - prechod cesty I. 
triedy E571 – cieľová oblasť I (Okresný úrad , VÚB, komplex obchodov a služieb SIROŇ...) -  obytná zóna 
NOVOSADY - obytná zóna ČÍNSKY MÚR – ZŠ4 - cieľová oblasť II (Mestský úrad, Slov. sporitelňa, INFOTEL, 
komplex obchodov a služieb  BAUMS, POLIKLINIKA) – predaj, opravy bicyklov VARIO -  mestské športové 
centrum ŠTADIÓN  - obytná zóna NA´M. MIERU (Kapustnice) – stará Detva – komplex obchodov a služieb stará 
Detva - cieľová oblasť III (historické centrum  DETVA NÁMESTIE) -  východzí bod ďiaľkových cykloturistických 
trás smer západ, sever, východ  ZVOLEN, BREZNO, KOKAVA N.R.  - letné kúpalisko – koniec chodníka (areál 
amfiteátra).  
 
Sieť vedľajších  cyklochodníkov mesta Detva 
Sieť vedľajších chodníkov bude napojená na hlavný nosný cyklochodník mesta a okrem toho bude s ním spájať: 
východzí bod ďiaľkových cykloturistických trás smer juhozápad  ŠAHY -  autobusové nástupište - ubytovacie 
zariadenie HOTEL DETVA – Obchodný dom M Market - predaj, opravy  bicyklov JEDNA STOPA - cieľová oblasť 
(komplex obchodov a služieb Štúrova a Záhradná ul.) – ZŠII – CVČ Trend – obytná zóna Obrancov mieru, M. R. 
Štefánika – ZŠIII 
 
Úseky častých dopravných nehôd  
K najnebezpečnejším miestam v meste Detva patrí  št. cesta I. triedy E571 a hlavná cesta (III/06628) vedúca mestom 
Detva najmä v miestach križovatiek s inými cestami a chodníkmi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOPRAVNO-DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
(dopravno-sociologický prieskum): 

 
V rámci projektu sme urobili 2 prieskumy: 
1. Dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi mesta Detva 
2. Sčítanie áut a cyklistov   
 
1. Dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi mesta Detva 

Miesto:   pri obchodnom centre Baums  Detva 
Termín:   7.7 2002  
Čas:   9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 
Sčítali:    tri dobrovoľníčky  

 
Prieskum sme uskutočnili s cieľom získať a vyhodnotiť údaje o využívaní bicykla v meste Detva.  
Takto získané informácie z vypísaných  dotazníkov sme ďalej štatisticky a graficky spracovali.  
 

V rámci prieskumu bolo vypísaných 78 dotazníkov (78 opýtaných).  
Potešiteľný je fakt, že vybavenosť domácností (obyvateľov) bicyklami je pomerne vysoká, každý opýtaný vlastní 
priemerne aspoň 1 bicykel.  
Potrebe riešiť situáciu cyklistickej dopravy po hlavnej cestnej komunikácii mesta nasvedčuje skutočnosť, že až 100 % 
opýtaných (ktorí využívajú bicykel) označilo túto trasu ako najčastejšie absolvovanú v rámci mesta.  
Potešiteľná je tiež skutočnosť, že 83% z celkového počtu opýtaných akceptuje bicykel ako dopravný prostriedok 
a vysoký je tiež stupeň povedomia o zdravotnej prospešnosti pohybu na bicykli.  
Naopak veľmi nízky je ekologický aspekt cyklistiky ako spôsobu dopravy, v oblasti osvety máme ešte čo doháňať. 
Potrebe zlepšiť podmienky pre rozvoj cyklodopravy v meste nasvedčuje počet opýtaných, ktorý za najväčšiu 
objektívnu prekážku rozvoja cyklodopravy v meste považujú chýbajúce stojany a odkladacie priestory pre bicykle.  
 
 
 
 
 
2. Sčítanie áut a cyklistov   



Trasa:   hlavná cestná komunikácia medzi starou a novou časťou mesta Detva 
Miesto:  ulica M. R. Štefánika   pri letnom štadióne 
Termín I:  15.5.2002 (deň pracovného voľna)  sobota 
Počasie:  Jasno, priemerná denná teplota 28O C, slabý  vietor   
Sčítali:   B. Jankovičová, E. Jankovičová 
Termín II:  26.8.2002 (pracovný deň počas letných školských prázdnin)  pondelok 
Počasie:  Polojasno, priemerná denná teplota 25O C  ,slabý vietor   
Sčítali:  A. Gaško, Š. Ľupták 
Sčítali  sme autá a bicykle jazdiace v oboch smeroch. 
 
 
Tab.1 Podiel automobilovej a bicyklovej dopravy v meste Detva 

Sčítanie dňa     
15.6.2002 

sobota       
 26.8.2002 
pondelok   

  počet % počet % % podiel počet počet % podiel 
hodiny  áut podiel bicyklov podiel bicyklov  áut bicyklov bicyklov 

7,00-8,00           231 34 13 
8,00-9,00 424 11 47 4 10 328 56 15 
9,00-10,00 392 11 49 4 11 389 68 15 

10,00-11,00 355 10 102 9 22 352 70 17 
11,00-12,00 281 8 89 8 24 325 59 15 
12,00-13,00 206 6 75 7 27       
13,00-14,00 180 5 61 6 25       
14,00-15,00 154 4 46 4 23       
15,00-16,00 174 5 60 5 26       
16,00-17,00 194 5 74 7 28       
17,00-18,00 212 6 87 8 29       
18,00-19,00 231 6 110 10 32       

priemerná hodnota 234   63   24 325 58 15 
spolu 2803   800     1625 287   

za celý deň 3731   1109   30       
percentuálny podiel (áut a bicyklov) je stanovený vzhľadom k objemu dopravy za celý deň 
percentuálny podiel bicyklov je stanovený vzhľadom na celkový hodinový objem dopravy (autá + bicykle) 
zvýraznené hodnoty v tabuľke sú hodnoty sčítania v teréne, nezvýraznené hodnoty sú vypočítané hodnoty 

 
 
Objem bicyklovej dopravy podľa I. sčítania a podľa II. sčítania (v pracovný deň a cez víkend) je v priemerných 
hodnotách takmer rovnaký. 
Preto sme pri určovaní návrhových intenzít vychádzali len z I. sčítania. 
Výrazný prírastok podľa I. sčítania a podľa II. sčítania je u automobilovej dopravy: v pracovný deň je výrazne vyšší 
než cez víkend. Túto skutočnosť sme zohľadnili pri stanovení hodnoty dennej intenzity automobilovej dopravy. 
 
 
Graf 1,2 Porovnanie podielu automobilovej a bicyklovej dopravy v meste Detva v pracovný deň a cez víkend 
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Pre určenie intenzity dopravy neboli použité vedecké štatistické a analytické metódy. Výsledné hodnoty boli 
stanovené jednoduchým ščítaním, vypočítaním priemerných hodnôt a pomerným určením niektorých hodnôt. Tento 
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postup je pre účely tohto projektu postačujúci, nakoľko projekt samostatných cyklistických komunikácií bude 
realizovaný pravdepodobne nie skôr ako o 5 rokov. Návrhové hodnoty pre určovanie parametrov cyklochodníkov sa 
určujú pomocou koeficientov, ktorých hodnoty sú len veľmi zhruba predpokladané a pohybujú sa v širokých 
intervaloch. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme sa snažili určiť hodnoty tak aby vyhovovali stavu dopravy najmä v 
budúcnosti.  
1. sčítanie sa uskutočnilo počas dňa v hodinách 8,00-19,00 každú druhú (párnu) hodinu.  
Hodnoty v nepárnych hodinách boli vypočítané ako priemerné hodnoty susedných párnych hodín. 
Hodnoty v nočných hodinách (0,00-8,00 a 19,00-24,00) boli stanovené pomerným určením  hodnôt podľa sčítania 
dopravy uskutočneného v inom meste, kde intenzita dopravy v noci je 38%: 

I24 - denná intenzita cyklistickej dopravy ( za 24 hodín )  bola vypočítaná podľa vzorca: 
1459/914 = I24/695  a teda I24 = 1109 cyklistov 

Dennú intenzitu automobilovej dopravy (vhľadom na prírastok automobilov počas pracovných dní – II. sčítanie) sme 
stanovili ako 45% podiel z dopravy počas dňa v čase 8,00-19,00. 

A24 - denná intenzita automobilovej dopravy ( za 24 hodín )  je: 2573 + 45% = 3731 automobilov 
 
 
Graf 3. Porovnanie podielu automobilovej a bicyklovej dopravy v meste Detva od počas dňa v čase 8,00-20,00 

       

8:
00

9:
00

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

0
50

100
150
200
250
300

350

400

450

čas

bicykle
autá

 
 
 
Návrhové intenzity cyklistickej dopravy 

I24 - denná intenzita cyklistickej dopravy ( za 24 hodín ) je 1109 bicyklov 
I11 – intenzita cyklistov v čase 8,00-19,00 (11 hodín) = 695 
Ia – priemerná hodinová intenzita cyklistov v čase 8,00-20,00 = 695/11 = 63 cyklistov 

Maximálnu hodinovú intenzitu cyklistov počas dopravnej špičky je možné približne vypočítať podľa lit.1: 
Ip  = Fp . Ia = 63 x 2,5 = 158 bicyklov 

Fp je špičkový súčiniteľ , obvykle rovný hodnote 2. V špeciálnych prípadoch (v blízkosti škôl ...) je vyšší. Pre účely 
tohto projektu (vzhľadom na časový horizont realizácie cyklochodníka) uvažujeme s hodnotou súčiniteľa 2,5. 
 
 
Skutočná rýchlosť  motorovej dopravy 
Rýchlosť motorových vozidiel sme zmerať nevedeli, aktuálne údaje z dopravného inšpektorátu pre náš úsek nie sú 
k dispozícii. Povolená rýchlosť je 60km/h (pre uzavretú obec). V predmetnom úseku na hlavnej cestnej komunikácii 
medzi starou a novou časťou mesta (III/06628) je možné len predpokladať na základe charakteru komunikácie 
a skúseností z pozorovania rýchlosti z vlastného auta počas jazdy týmto úsekom, že skutočná priemerná rýchlosť by sa 
mohla pohybovať medzi 60-65 km/h.  
 
 

 
 
 
 

NÁVRH SIETE CYKLOCHODNÍKOV V INTRAVILÁNE MESTA DETVA 
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Na základe zistených údajov, výsledkov sčítaní a následnej analýze informácií sme navrhli sieť samostatných 
komunikácií pre cyklistov. Pri návrhu sme dbali aby navrhované trasy spĺňali požiadavky na  plynulosť, priamosť, 
atraktivitu, bezpečnosť a pohodlie. 
 
Niektoré orientačné teoretické ukazovatele 
 
Graf 4. podľa  ([1] ;21) 

   
Podľa grafu 4 ([1] ;21)  by pre pri 30% podiele bicyklovej dopravy a počte 10 000 obyvateľov mala byť dĺžka 
cyklistickej siete aspoň 10 km 
 
Graf 5 podľa ([1] ;38) Typy oddelenia bicyklovej a motorovej dopravy 

 
 
Podľa grafu 5 ([1] ;38) pre objem motorovej dopravy 4 tisíc za 24 hodín a skutočnú rýchlosť motorovej dopravy 
mierne nad    60 km/h spadá hlavná cestná komunikácia medzi starou a novou časťou mesta do plochy grafu č.6, čo 
znamená, že pre oddelenie bicyklovej a motorovej dopravy je nevyhnutný samostatný cyklistický chodník.  
Abstraktný model dopravy v meste Detva 
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Na základe realizovaného prieskumu medzi obyvateľmi ako aj sčítaním cyklistov je zrejmá jednoznačná hlavná vetva 
(preferenčná línia) motorovej aj cyklistickej dopravy v meste v severojužnom smere pozdĺž toku  rieky Detvianka.  
Mapu zdrojových a cieľových bodov tvoria obytné zóny, úrady, obchody, dôležité inštitúcie a mimo mesta ležiaci 
jediný väčší výrobný podnik PPS DETVA.  
Abstraktný model cyklistickej mesta Detva je vyobrazený v prílohe projektu 
 
V procese optimalizácie návrhu siete cyklodopravy  v meste sme : 
- zostavili zoznam všetkých existujúcich trás 
- zoskupili zdrojové a cieľové body do zón 
- lokalizovali úseky častých dopravných nehôd 
- určili predpokladané výhľadové množstvo cyklistov 158 bicyklov za hodinu   
- zohľadnili aktuálny aj plánovaný stav zástavby mesta (odbor výstavby MÚ) 
- zohľadnili aktuálny aj plánovaný stav dopravných riešení mesta Detva (odbor dopravy OÚ) 
 
 
Trasy tvoriace mestskú cyklistickú sieť mesta Detva môžeme podľa ([1] ;27) rozdeliť na 3 kvalitatívne stupne: 
hlavná trasa –  na základe zahraničných skúseností z celého objemu cyklistickej dopravy by ich malo využívať asi 
70% cyklistov. Hlavné trasy spájajú veľké územné celky a sú napojené na výstupy z mesta prípadne na sieť 
regionálnych cyklistických trás. 
V našom meste uvažujeme jediný samostatný hlavný mimoúrovňový cyklochodník.  Mal by spájať  Železničnú 
stanicu Detva (pri rieke Slatina), novú časť mesta - sídlisko, starú časť mesta s areálom Detvianskeho amfiteátra..  
vedľajšie trasy – spájajú menšie územné celky 
Mestské cyklistické chodníky sú v rámci tohto projektu plánované len v novej časti mesta – sídlisko. 
prístupové trasy – umožňujú prístup k dôležitým lokalitám, zvyčajne sa značia len opticky 
V rámci projektu navrhujeme uvažovať s prístupovou cyklotrasou do podniku PPS DETVA 
 
Hlavná trasa  - samostatný mimoúrovňový obojsmerný cyklochodník    Železničná stanica  - Detviansky amfiteáter  
Vedenie trasy:  Železničná stanica Detva – plánované umiestnenie Autobusovej stanice Detva pri rieke Detvianka - 
obytná zóna NOVOSADY - obytná zóna NÁM. MIERU (Kapustnice) – Stará Detva - Areál amfiteátra 
Dĺžka trasy:     4,3 km 
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   70m / 1,6 % 
Charakter trasy:  
  - obojsmerná samostatná mimoúrovňová cyklistická komunikácia v úseku Žel. stanica  - Cintorínska ulica  ( 3,6 km) 
  - obojsmerný chodník pre chodcov a cyklistov v úseku Cintorínska ulica  -  Amfiteáter ( 0,7 km) 
Povrch komunikácie: liaty asfalt alebo asfaltový betón  
 
Vedľajšie trasy  : 
1. Cyklochodník    „JUŽNÝ OKRUH“  
Vedenie trasy:  Most cez rieku Slatina - plánovaná oddychová zóna pozdĺž rieky Slatina – ČOV Detva – Športová hala 
– Záhradná ulica – Potok Detvianka  
Dĺžka trasy:     3,1 km 
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   11 m /  max. 1 % 
Charakter trasy:  
- obojsmerná mimoúrovňová samostatná cyklistická komunikácia v úseku ČOV Detva – Športová hala – Potok 
Detvianka  ( 1,7 km) 
- obojsmerný chodník pre chodcov a cyklistov v úseku Most cez rieku Slatina - rieka Slatina – ČOV Detva ( 1,4 km) 
Povrch komunikácie:  
  - liaty asfalt alebo asfaltový betón v úseku ČOV Detva – Športová hala – Potok Detvianka  ( 1,7 km) 
  - spevnený penetrovaný prírodný povrch v úseku Most cez rieku Slatina - rieka Slatina – ČOV Detva ( 1,4 km) 
 
2. Samostatný mimoúrovňový obojsmerný cyklochodník    „OBRANCOV MIERU“  
Vedenie trasy:  Záhradná ulica – ul. Obrancov mieru - most cez rieku Detvianka pri sídlisku Nám. mieru  
Dĺžka trasy:     0,9 km 
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   13 m /  max. 1,7 % 
Charakter trasy:   obojsmerná samostatná cyklistická komunikácia  
Povrch komunikácie: liaty asfalt alebo asfaltový betón  
 
 
 
 
 
 
Prístupová trasa : 
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1. Cyklochodník    „K podniku PPS DETVA“  
Vedenie trasy:  Štadión Detva – oddychová zóna LomFénix – Strojársky podnik PPS Detva   
Dĺžka trasy:     5 km 
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   130 m /  max. 12 % 
Charakter trasy:  
- obojsmerná mimoúrovňová samostatná cyklistická komunikácia v úseku Rázcestie trás – Zimný štadión (0,2 km) 
- miestna účelová komunikácia v úseku Zimný štadión – Lom Fénix (1,1 km) 
- obojsmerný chodník pre  cyklistov v úseku Lom Fénix – PPS Detva (3,7 km) 
Povrch komunikácie:  
  - liaty asfalt alebo asfaltový betón v úseku v úseku Rázcestie trás – Zimný štadión (0,2 km) 
  - existujúca asfaltová účelová komunikácia  v úseku Zimný štadión – Lom Fénix (1,1 km) 
  - spevnený penetrovaný prírodný povrch v úseku Lom Fénix – PPS Detva (3,7 km) 
 
 
Dôsledky zástavby na vedenie trás 
Zástavba v našom meste zatiaľ ešte umožňuje realizáciu samostatných cyklistických chodníkov. Nebezpečenstvo 
predstavujú najmä novovznikajúce malé prevádzky ako napr. stánky s novinami, občerstvenie, služby... ako aj 
nesystémové riešenia pri projektovaní a realizácii nových stavieb.  
Súčasná zástavba neumožňuje realizovať samostatný cyklistický chodník len v oblasti Sládkovičovej a Kúpeľnej ulice. 
 
 
Alternatívne vedenie trás 
Návrh vedenia trás sme  konzultovali s kompetentnými inštitúciami a venovali sme sa mu veľmi dôsledne. Niektoré 
dôležité stavebné a dopravné zámery v tomto čase ešte nie sú isté. Taktiež v niektorých lokalitách je zatiaľ možné 
plánovať cyklistické komunikácie alternatívne – teda viacerými spôsobmi. Tiež si uvedomujeme, že v našom meste 
existujú aj iné stavebné a dopravné zámery než sú komunikácie pre cyklistov. Preto sú v našom návrhu  zakreslené aj 
náhradné – alternatívne vedenia niektorých úsekov trás. 
 
Všetky trasy sú schematicky zakreslené v mapovej prílohe k projektu. 
 
 

SÚVISIACE OBJEKTY CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 
Predpokladajúc pozitívny trend návratu ľudí k prírode a k zdravému pohybu je možné predpokladať potrebu budovať 
rekreačné, oddychové a športové areály už v blízkej budúcnosti. Pre tieto aktivity sme uvažovali o nasledovných 
možnostiach: 
 
Rekreačná oddychová zóna EKOPARK DETVIANSKY POTOK 
Meandre Detvianskeho potoka a sútok s riekou Slatina sú významnou prírodnou zaujímavosťou a už v minulosti bol 
v tejto oblasti vybudovaný náučný chodník popri rieke Slatina. Táto lokalita je  vhodná ako rekreačná oddychová zóna 
pre obyvateľov mesta pre fyzicky nenáročné prechádzky, rodinné výlety, spoznávacie pochôdzky pre školy, rekreačné 
jazdy na bicykloch... Rekreačné možnosti závisia od potreby a možností budovania infraštruktúry v budúcnosti. Aj 
z dôvodu prípadnej realizácie tohto zámeru je potrebné v rámci riešenia dopravných projektov uvažovať 
s mimoúrovňovým prechodom hlavnej cesty I. triedy E571 (I/50), najlepšie v dvoch miestach. 
Po akceptovaní tejto požiadavky bude táto lokalita pre rovinatosť terénu ľahko prístupná obyvateľom mesta 
k nenáročným aktivitám.  
 
Rekreačná oddychová zóna LOM FÉNIX
Starý nefunkčný lom nad mestom Detva zostal  po ukončení prevádzky opustený a v priebehu niekoľkých rokov 
riedko zarástol stromami, krovinami a vegetáciou. Vytvoril sa tak obrovský prírodný amfiteáter s niekoľkými terasami 
a malým prírodným jazierkom. Určité aktivity v tejto lokalite robí miestne občianske združenie, v teréne zrealizovali 
nízky skalný labyrint. Lom sa nachádza v blízkosti oblasti najvyššej koncentrácie obyvateľov  novej časti mesta. Areál 
lomu je tiež „vstupnou bránou“ do  zalesnenej časti blízkeho pohoria. Lom sa nachádza na úpätí pohoria asi 100m nad 
mestom, prístupnosť lomu je spojená s určitým fyzickým výkonom. 
 
Športový cyklistický areál  DOLINKY 
Kopec nad atletickým oválom letného štadióna by svojou prístupnosťou, charakterom i náväznosťou na okolie bol 
vhodným pre účely vybudovania areálu pre horské bicykle najmä v kategóriách: trial a freeride 
V prípade realizácie sa črtá okrem využitia  pre cyklistov mesta Detva aj pre celoslovenské akcie a sústredenia 
športovcov. 
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SIEŤ ZNAČENÝCH CYKLOTRÁS 
Značené cyklotrasy sú trasy realizované len po existujúcich komunikáciách bez potreby stavebných úprav. 
V našom regióne máme vybudovanú základnú sieť existujúcich značených diaľkových cyklotrás. K týmto trasám je 
ešte potrebné dobudovať sieť miestnych cyklotrás. Tieto  priamo nesúvisia s riešením cyklodopravy v našom meste, 
z hľadiska celkového konceptu rozvoja územia je však potrebné akceptovať ich.  
Sieť značených cyklotrás je zakreslená v obrazovej prílohe k projektu. Vedenie značených cyklotrás cez intravilán 
mesta Detva je v súčasnosti na niektorých miestach mimo navrhovanej sieti samostatných cyklistických komunikácií 
mesta. Po zrealizovaní zámeru vybudovať samostatné cyklistické komunikácie budú značené cyklotrasy presmerované 
na tieto komunikácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRE KOMUNIKÁCIÍ PRE CYKLISTOV V INTRAVILÁNE 
MIEST 



 
Naša legislatíva je v oblasti návrhu komunikácií pre cyklistov nedostatočne spracovaná, preto sme sa snažili čerpať 
najmä zo zahraničných skúseností, kde majú s touto problematikou dlhoročné skúsenosti.  
 
Šírka komunikácií pre cyklistov 

 
 

               
Obr. 7  podľa ([1] ;41, 42)  Nevyhnutný priestor pre cyklistu  
 
Nevyhnutný priestor pre cyklistu v závislosti na podmienkach premávky je zrejmý z obr. 7  
 
Samostatné cyklistické komunikácie sú najprogresívnejším typom komunikácie pre bicyklovú dopravu.  
Plánované samostatné cyklistické komunikácie v meste Detva budú obojsmerné, minimálny priestor potrebný pre 
jazdu dvoch cyklistov vedľa seba podľa ([1] ;42) je 3m. Šírka každého pásu (dopr. priestor pre 1 smer) je min. 1,5m, 
STN 736110 výnimočne uvažuje o šírke 1,25m pre každý pás a teda šírke 2,5m pre celú obojsmernú cyklistickú 
komunikáciu. 
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Tab. 2 podľa ([1] ;47)  Šírka cyklistických komunikácií podľa objemu cyklistickej dopravy 
Jednosmerná cyklistická premávka Obojsmerná cyklistická premávka 

max. 10 % mopedov 

špičkový hodinový 
objem dopravy v 

jednom smere c/h 
šírka trasy (m) 

špičkový  hodinový 
objem v dvoch 
smeroch c/h 

šírka trasy (m) 

0-150 1,5 0-50 1,5 
150-750 2,5 50-150 2,5 

>750 3,5 >150 3,5 
            
Podľa tabuľky 2 sa pre špičkový predpokladaný hodinový objem 158 bicyklov doporučuje šírka trasy 3,5m. 
 
V priestorových podmienkach mesta Detva pre navrhované vedenie trasy doporučujeme šírku 3,2m pre hlavnú 
samostatnú obojsmernú  cyklistickú komunikácu a šírku 2,5m pre vedľajšie cyklistické komunikácie . Takéto 
riešenie by malo byť dostačujúce najmä z hľadiska rozvoja cyklistickej dopravy mesta Detva v budúcnosti. 
 
Po konzultácii s odborom dopravy MÚ môžeme s potešením konštatovať, že takmer celý projektový zámer (sieť 
samostatných cyklistických komunikácií mesta) bude možné realizovať práve dostatočne širokými  samostatnými 
cyklistickými komunikáciami. Len v severnej časti Detvy sú priestorové možnosti obmedzené a v úseku vedenia trasy 
Kúpeľnou ulicou bude nutné uvažovať spoločným využitím tohto dopravného priestoru s chodcami s obmedzeným 
vstupom motorizovanej dopravy. Kúpeľná ulica je  z hľadiska automobilovej dopravy slepá ulica so zákazom vjazdu,  
s výnimkou  vjazdu motorových vozidel obyvateľov bývajúcich na tejto ulici. Pre ostatné motorové vozidlá je vjazd 
do ulice zakázaný, čo bude vhodné zachovať natrvalo. 
Chodník pre peších a cyklistov s obmedzeným vstupom motorizovanej dopravy nie je optimálnym riešením, 
navrhujeme ho len z dôvodov nedostatku priestoru pre iné riešenie.  
Spôsob oddelenia peších a cyklistov farebnými a priestorovými deliacimi prvkami je v tomto úseku na zváženie, 
nakoľko šírka tejto komunikácie je malá a dodržiavanie prípadných deliacich prvkov verejnosťou je nepravdepodobné. 
Doporučujeme však označiť tento úsek dopravnými značkami ako Chodník pre peších a cyklistov s obmedzeným 
vstupom motorizovanej dopravy.  
 
 
 
 
Pozdĺžny profil (stúpanie)  cyklistických komunikácií 
 
Tab. 3 podľa ([1] ;47)   Stúpanie v závislosti od prekonaného výškového rozdielu 

Výškový rozdiel (m) Maximálne stúpanie (%) Najdlhší stúpací úsek 
(m) 

1 12 8 
2 10 20 
4 6 65 
6 5 120 

10 4 250 
10 3 ľubovoľný 

 
Tabuľka 3 určuje hodnotu stúpania v závislosti od prekonaného výškového rozdielu a hodnotu najdlhšieho úseku 
stúpania. Podľa STN 73 6110 najvhodnejší pozdĺžny sklon cyklistickej komunikácie je do 3%. V tomto smere má 
mesto Detva vhodné podmienky, stúpanie  samostatných cyklochodníkov  bude mať plynulé stúpanie do 1,6  %. Len 
na konci Kúpeľnej ulice (pri prameni minerálnej vody pri kúpalisku) bude jeden strmší stúpací úsek s dĺžkou asi 20m. 
Hodnota stúpania bude závislá od spôsobu riešenia tohto miesta. Ako vhodné riešenie uvažujeme vedenie chodníka 
v svahu za altánkom nad prameňom.  
 
 
 
 
 
 
 
Oblúky cyklistických komunikácií a dostredný sklon 
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Tab. 4 podľa ([1] ;49)  Polomery smerových oblúkov pre cyklistické trasy 

Typ cyklistickej 
komunikácie 

Návrhová rýchlosť 
(km/h) Polomer R (m) 

Hlavné cyklistické trasy v 
zastavaných častiach 30 >20 
Vedľajšie cyklistické 
trasy v zastavaných 
častiach 25 >15 
Prístupové cyklistické 
trasy v zastavaných 
častiach 20 >10 
Cyklistické trasy v 
zastavaných častiach s 
vylúčením mopedov 30 >20 
Cyklistické trasy mimo 
zastavaných častí s 
mopedmi 40 >25 

 
Podľa tab. 4 je pre hlavné cyklistické trasy v zastavaných častiach polomer otáčania > 20m 
Pre vedľajšie cyklistické trasy v zastavaných častiach je  polomer otáčania > 15m. 
Najmenší možný polomer otáčania R uvádzajú rôzne zdroje rozdielny: 2,5m, 4m, podľa ON 736102  ([1] ;49) je R = 
6,00 m, odporúčaný R = 9 m. 
 
Podľa  ([1] ;48) dostredný sklon cyklistických komunikácií býva zvyčajne 2%. 
 
Fyzické a optické deliace prvky  
V rámci projektu uvažujeme so samostatnými komunikáciami pre cyklistov. Toto riešenie sa považuje za ideálne a je 
pravdepodobné, že bude vyhovujúce i pre naše mesto. Navrhované samostatné cyklistické komunikácie budú väčšinou 
viesť v dostatočnej vzdialenosti od cestných komunikácií avšak súbežne s chodníkmi pre chodcov. Je preto potrebné 
uvažovať najmä s oddelením cyklistov a chodcov. Ideálne riešenie je i tu použitie dostatočne širokého deliaceho pásu. 
Ak by to však v niektorých miestach nebolo možné, odporúča sa vyhradiť cyklistom pruh s farebne odlíšeným 
povrchom a zvýrazniť ho ešte miernym vyvýšením trasy napr. o 3 cm. 
 
Podľa ([1] ;50)  pri návrhu chodníkov je dôležité dbať na vhodné bezpečnostné vzdialenosti, ktoré cyklisti udržiavajú 
pri jazde:  
- 0,25 m od okraja vyvýšenia s hodnotou do 0,05m 
- 0,50 m od okraja vyvýšenia s hodnotou nad 0,05m 
- 0,75 m  od pevných predmetov (stromy, stĺpy ... ) 
- 1,00 m od súvislých pevných stien 

vzdialenosti sú merané od okraja kolesa  
 
Podľa ([1] ;51)  sa parametre fyzických deliacich prvkov navrhujú v závislosti na charaktere okolitej zástavby, potreby 
osadenia  stĺpov.... Konkrétne riešenie dopravy v meste závisí od mnohých faktorov, v tomto čase je ešte predčasné 
zaoberať sa riešením konkrétnych uzlov.  
Vo všeobecnosti je však možné predbežne uvažovať : 
- šírku postranného deliaceho pásu alebo ozeleneného deliaceho pásu najmenej 1,5m  medzi vozovkou 

a cyklistickou komunikáciou 
- šírku postranného deliaceho pásu min. 1 m v miestach, kde je povolené parkovanie medzi vozovkou 

a cyklistickou komunikáciou 
- vyvýšený obrubník výšky 12-18 cm pri úplnom nedostatku miesta. V tomto prípade je vhodné uplatniť ešte 

dopravnú značku „Zákaz zastavenia“ aby sa predišlo otváraniu dvier áut do priestoru cyklistickej komunikácie   
 
Z pohľadu optických deliacich prvkov riešenie prejazdu cyklistov križovatkami (vrátane vodorovného dopravného 
značenia) a.p. riešia niektoré slovenské legislatívne predpisy týkajúce sa dopravy. V rámci projektu neuvažujeme 
s cyklistickými pruhmi, ktoré sú súčasťou cestnej komunikácie ale so samostatnými cyklistickými komunikáciami, na 
ktorých bude potrebné oddeliť opticky stredovou čiarou časť komunikácie ten ktorý smer jazdy.  
Podľa ([1] ;54) je pre optické oddelenie nemotoristických druhov dopravy vhodná deliaca čiara v šírke 0,125m. Pruhy 
je potrebné tiež v dostatočnej kvalite a hustote vybaviť vodorovným dopravným značením so symbolom bicykla.  
Pokiaľ cyklistická komunikácia nie je mimoúrovňová, je vhodné zvýrazniť ohraničenie vodiacimi prúžkami, resp. 
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osobitnou farbou a štruktúrou povrchu. Vodiaci prúžok má tiež zabezpečiť, aby iní účastníci cestnej premávky 
nezneužívali priestor vyhradený cyklistom. 
 
 
Konštrukcia komunikácie 
Pri návrhu je potrebné preferovať konštrukcie vyžadujúce minimálnu údržbu. Doporučuje sa viesť komunikácie mimo 
podzemne vedené káble potrubia, pri ich poruche môže dôjsť k znefunkčneniu trasy. 
V rámci projektu uvažujeme budovanie trás s vylúčenou premávkou motorových vozidiel. Podľa ([1] ;76) by pre tento 
typ komunikácie mohla byť použitá konštrukcia: 

- liaty asfalt   LA  3 cm 
- obaľované kamenivo OK III  10 cm 
- piesok   P  5 cm 
spolu     18 cm 

 
Novodobá ekologická technológia s použitím Švajčiarskeho prípravku Consolid umožňuje využiť pre konštrukciu 
vozovky  s vylúčenou premávkou motorových vozidiel. Consolid umožňuje využiť pre nosnú časť konštrukcie 
vozovky miestnu zeminu.  
 
V praxi však nie je možné vylúčiť občasné zneužitie cyklistickej komunikácie pre iné druhy dopravy, a taktiež je 
možné predpokladať napr. premávku vozidiel zimnej údržby ... Preto z hľadiska typu konštrukcie bude vhodnejšie 
uvažovať „Cyklistickú komunikáciu s obmedzenou alebo vylúčenou premávkou motorových vozidiel“, čo sa prejaví 
na potrebe pevnejšej konštrukcie vozovky.  
 
 
Úprava povrchu komunikácie 
Z dôvodov niektorých nedostatkov cementovobetónových povrchov a povrchov z dlaždíc odporúčame použiť živičné 
úpravy povrchu: asfaltový betón alebo liaty asfalt. 
Cyklistické komunikácie odporúčame tiež zvýrazniť osobitnou farbou povrchu najlepšie zelenou najmä v miestach 
križovania alebo súbehu s inými komunikáciami. 
 
 
Odvodnenie cyklistických  komunikácií 
Odvodnenie je zabezpečené pomocou priečneho sklonu (v oblúkoch dostredný sklon), ktorý podľa ([1] ;54) stanovuje 
STN 73 6110 na 2%. 
Zásady pre technickú realizáciu odvodnenia komunikácií, tak aby vyhovovali  aj cyklodoprave sú opísané v kapitole 
„Návrh krátkodobých opatrení pre zlepšenie využitia bicykla k doprave v meste Detva“ 
 
 
Ozelenenie cyklistických komunikácií 
Nevhodne vysadená zeleň môže brániť v rozhľade, nepriaznivo ovplyvňovať bezpečnosť, narúšať konštrukciu 
komunikácie... Výberu výsadbového materiálu je potrebné venovať pozornosť, ich realizáciu je vhodné konzultovať 
s odborníkom.  
Základné doporučenia podľa  ([1] ;81): 
- umiestniť medzi komunikáciu a strom koreňový kryt až po hladinu spodnej vody 
- vysádzať stromy, ktorých korene nenarúšajú konštrukciu komunikácie: lipa,  jaseň, lieska ...  
- v blízkosti cyklistických komunikácií sa vyhýbať vysádzaniu rastlín, ktorých korene sa zvyknú rozrastať 
 
 
Križovatky, spôsoby zvyšovania bezpečnosti cyklistov 
Dopravné križovatky sú v intravilánoch miest riešené najmä pre potreby motoristov, pohyb cyklistov  neošetruje 
dostatočne ani naša legislatíva. V tomto čase ešte nie je možné zaoberať sa konkrétnymi riešeniami križovania 
cyklistických komunikáciami s inými druhmi dopravy v našom meste. Nevieme aká bude koncepcia riešenia dopravy 
križovania  cesty I. triedy E571 (I/50), pripravovaná nová cestná komunikácia medzi  medzi starou a novou časťou 
mesta Detva...  Trasy v rámci   projektu sme navrhovali vzhľadom na predbežné predstavy o charaktere zástavby 
a trendov riešenia dopravy.  
Snažili sme sa navrhnúť trasy tak, aby križovanie s inými cestnými komunikáciami bolo čo najmenšie. 
Radi by sme však boli účastní i v blízkej budúcnosti v procese prípravy konkrétnych dopravných projektov pre naše 
mesto. Okrem pochopiteľného obhajovania záujmov cyklistov radi prispejeme skúsenosťami z riešenia kolíznych 
situácií v cyklistickej doprave podľa zahraničných zdrojov. 

 
 
 

PRAKTICKÉ VYUŽITIE PROJEKTU 



Štúdia bola spracovaná vďaka finančnej podpore NADÁCIE EKOPOLIS 
 

Časový horizont realizácie návrhu hlavného cyklochodníka mesta Detva projektu je približne rok 2008. Táto 
komunikácia má z hľadiska riešenia cyklodopravy v meste hlavnú prioritu. 
Opodstatnenosť realizácie cyklochodníka   „K podniku PPS DETVA“ je závislá od v tomto čase neistej pozície tohto 
podniku.  Už v tomto čase je však možné predpokladať opodstatnenosť tohto chodníka  v úseku :  Štadión Detva – 
oddychová zóna LomFénix – Holý vrch (2,4 km), kde je plánované napojenie na Mestský cyklistický okruh  pre 
horské bicykle.  
Našim zámerom je nielen navrhnúť vedenie cyklochodníkov, ale aj byť naďalej nápomocní v procese  prijatia ÚPN 
mesta Detva a i neskôr pri projekčných a realizačných činnostiach súvisiacich s riešením dopravy v meste a zlepšenia 
podmienok pre rozvoj cyklodopravy.  
 
Realizácia projektu je značne závislá od finančného zabezpečenia. 
V krajinách kde je cyklistická doprava podporovaná prispieva štát na ich výstavbu asi do výšky 80%  
Vo všeobecnosti náklady na realizáciu siete cyklistických komunikácií v meste obsahujú:   

- štúdie, projekčné a plánovacie práce 
- výkup pozemkov pre realizáciu stavby 
- náklady na stavbu 

  - súvisiace náklady – prekládky stĺpov, inžinierske siete, výrub a obnova zelene ....   
 
Pre zabezpečenie plnohodnotnej funkcie siete cyklochodníkov je potrebné:  
- počítať s ich pravidelnou údržbou. 
- dbať na to, aby cyklistický chodník nebol zneužívaný pre iné druhy dopravy a iné účely 
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