SEMINÁR
„CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI“
Zápis zo seminára.
Cie seminára:
Vytvori organiza né predpoklady pre rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v Banskobystrickom kraji.
Dátum a miesto:
3.11 2010, Obchodná akadémia Banská Bystrica
Organizátor:
BBSK, Odbor regionálneho rozvoja – Oddelenie cestovného ruchu v spolupráci s Cykloklubom Po ana a Nadáciou Ekopolis.
Seminár otvoril Ing. Vladimír Ma ka, predseda BBSK. Vyzdvihol význam riešenia problematiky cyklodopravy a
cykloturistiky v Banskobystrickom kraji a vyslovil presved enie, že po as seminára odznie ve a inšpiratívnych námetov,
ktoré napomôžu konkrétnym riešeniam v danej problematike.
V rámci seminára odzneli prezentácie pod a pripraveného programu.
V prvom bloku seminára boli odprezentované princípy rozvoja cyklodopravy na európskej úrovni, prítomní sa zoznámili
s riešeniami, ktoré pre rozvoj cyklodopravy prijal Bratislavský samosprávny kraj, a bola odprezentovaná štúdia vedenia
cyklotrás v Banskobystrickom kraji, ktorú spracoval Cykloklub Po ana, ktorá môže tvori základ koncep ného rozvoja v
kraji.
V druhom bloku seminára boli odprezentované konkrétne cykloaktivity, ktoré sa realizujú na území Banskobystrického
kraja. Predstavili sa aktivity zamerané na budovanie:

trás pre MTB cyklistov (Štiavnické vrchy, Gemer),

cyklochodníkov (Rimavská zelená cesti ka, cyklochodník popri Ipli), tematických trás (Volcano tour Po ana),
mestských trás (B.Bystrica). Boli predstavené rôzne postupy realizácie, rôzna úrove prípravy a realizácie budovania
trás.
V rámci prezentácií a následnej diskusie odzneli zaujímavé podnety a potreby pre úspešný rozvoj cyklodopravy:
- je potrebný spracovaný koncep ný strategický dokument, zapracovanie vedení do územno-plánovacích
dokumentácii, postupné vysporadúvanie pozemkov plánovaných cyklochodníkov
- spolupráca miest, obcí a alších dotknutých inštitúcii s iniciátormi rozvoja cyklodopravy, ktorými sú v BB kraji najmä
ob ianske združenia alebo neformálne iniciatívy nadšencov cykloturistiky,
- koordinácia aktivít v cyklodoprave na úrovni kraja,
- riešenie spolo ných legislatívnych, povo ovacích problémov na úrovni kraja,
- systematická advoka ná innos v prospech cyklodopravy a cykloturistiky na úrovni kraja
- je potrebné rieši trvalú udržate nos a správu vybudovaných cyklotrás a cyklochodníkov

- ŽSR rokujú s BBSK o prevode vlastníctva bývalého železni ného zvršku do majetku BBSK, v trase vedenia bývalej
železnice Poltár - R.Sobota pre ú ely vybudovania cyklotrasy
- cyklotrasy sú žiadaným produktom CR, ale nie je dostatok aktuálnych a ucelených informácii o cyklotrasách pre
turistov (SACR)
- SAŽP ponúkla spoluprácu pri spracovaní mapových podkladov
- lesy sú majetkom všetkých, Lesy SR majú záujem sprístupni lesy širokej verejnosti, záujem budova náu né
cyklochodníky
- je potrebné pri budovaní cyklotrás vytvára produktové balí ky a zárove tieto sie ova , vidie cykloturistiku aj ako
riešenie dopravy a zárove ako produkt cestovného ruchu
Závery:
a) Ing. Vladimír Ma ka predstavil zámer vytvori komisiu pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej by
boli pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa ur itým spôsobom podie ajú na procese budovania trás (mestá a obce, Lesy
SR, Železnice SR, SACR, SAŽP, SOP, SVP, KR PZ, a pod) spolu so zástupcami neziskových organizácii cykloklubov, cyklistov. Prítomní zástupcovia uvedených inštitúcii uvítali návrh a prejavili záujem spolupracova v rámci
vytvorenej komisie.
BBSK v spolupráci so zástupcami Cykloklubu Po ana a nadáciou Ekopolis navrhne štruktúru zloženia komisie.
Predpokladaný termín zvolania komisie - 2.polovica januára 2011
b) Spracovaná štúdia vedenia cyklotrás Banskobystrického kraja bude slúži ako základný koncep ný dokument pre
prácu komisie pre riešenie cyklodopravy, je to otvorený dokument, ktorý sa bude dotvára a aktualizova .
Prezentácie:

Stav cyklodopravy a cykloturizmu v Európe, RNDr. Ján Rohá , Nadácia Ekopolis B.Bystrica
Potenciál BBSK pre cyklistickú dopravu a cykloturistiku, Ing. Ján upták, Cykloklub Po ana, Detva
Podpora rozvoja nemotorovej dopravy a budovania cyklotrás v Bratislvskom samosprávnom kraji, Ladislav
Findl, referent cyklodopravy a športu BSK
Na bicykli popri Ipli, Ing. Ján Gábor, OZ Horný Ipe , Brezni ka
Rimavská zelená cesti ka, Bc. Miroslava Kubaliaková, OZ Ozveny, Hrachovo
Bajkom k tajchom, Peter Nemec, MTB biker Hodruša - Hámre
Podpora rozvoja CR budovaním atraktívnych cyklotrás (Podpo anie, Gemer), Ing. Ján upták, Cykloklub Po ana
Rozvoj nemotorovej dopravy v meste B.Bystrica, Andrea Štulajterová, OCIBB

Zapísala: E.Jankovi ová
4.11.2010

