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Číslo Názov

1. Návrh riešenia cyklistických chodníkov a súvisiacej vybavenosti
1.1 MAPA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV - Značené cyklotrasy a súvisiaca vybavenosť
1.2 CELKOVÁ SITUÁCIA - Komplexný návrh siete cyklistických chodníkov
1.3 PRIESTOROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM  - Súvisiace objekty cyklistickej infraštruktúry
1.4 SITUÁCIA - NÁM. SNP - návrh vedenia chodníkov pre cyklistov
07 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DETVA  - Navrhované cyklotrasy

2. Návrh riešenia hlavného cyklistického chodníka
2.1 SITUÁCIA - ETAPA I      Žel. stanica Detva – OD LIDL S.R., v.o.s.
2.2 SITUÁCIA - ETAPA II    OD LIDL S.R., v.o.s. - Novosady most pre peších
2.3 SITUÁCIA - ETAPA III   Novosady most pre peších - Most daňový úrad
2.4 SITUÁCIA - ETAPA IV   Most daňový úrad -  Severný most Nám. mieru
2.5 SITUÁCIA - ETAPA V     Severný most Nám. mieru – Most pri píle
2.6 SITUÁCIA - ETAPA VI   Most pri píle - Pamätník SNP
2.7 SITUÁCIA - ETAPA VII  Námestie SNP – Starý most Nám. SNP sever
2.8 SITUÁCIA - ETAPA VIII Starý most Nám. SNP sever - Amfiteáter Detva

3. Výkupový elaborát hlavného cyklistického chodníka - grafická časť
3.1 MAPA POZEMKOV - ETAPA I      Žel. stanica Detva – OD LIDL S.R., v.o.s.
3.2 MAPA POZEMKOV - ETAPA II    OD LIDL S.R., v.o.s. - Novosady most pre peších
3.3 MAPA POZEMKOV - ETAPA III   Novosady most pre peších - Most daňový úrad
3.4 MAPA POZEMKOV - ETAPA IV   Most daňový úrad -  Severný most Nám. mieru
3.5 MAPA POZEMKOV - ETAPA V     Severný most Nám. mieru – Most pri píle
3.6 MAPA POZEMKOV - ETAPA VI   Most pri píle - Pamätník SNP
3.7 MAPA POZEMKOV - ETAPA VII  Námestie SNP – Starý most nám. SNP sever
3.8 MAPA POZEMKOV - ETAPA VIII Starý most nám. SNP sever - Amfiteáter Detva

4. Konštrukcia komunikácií, skladba vrstiev,  základné parametre
4.1 VZOROVÝ PRIEČNY REZ 1 - Chodník pre cyklistov z dlažby bez fázy
4.2 VZOROVÝ PRIEČNY REZ 2 - Chodník pre chodcov - chodník pre cyklistov
4.3 VZOROVÝ PRIEČNY REZ 3 - Chodník pre cyklistov
4.4 VZOROVÝ PRIEČNY REZ 4 - Chodník pre cyklistov - chodník pre chodcov
4.5 VZOROVÝ PRIEČNY REZ 5 - Zvýšený priechod pre cyklistov a chodcov
4.6 VZOROVÝ PRIEČNY REZ 6 - Zvýšený priechod pre chodcov a cyklistov
4.7 VZOROVÝ PRIEČNY REZ 7 - Chodník pre cyklistov - spevnená konštrukcia
4.8 VZOROVÝ PRIEČNY REZ 8 - Chodník pre cyklistov a chodcov - združená  komunikácia
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D1. Dokumenty k prenájmu pozemku pre chodník pre cyklistov  - subj. Lesy SR š.p.  o.z. Kriváň

D2. Dokumenty  k stavbe rýchlostnej cesty R2 Pstruša  -  Kriváň

D3. Dokumenty – stanovisko cestných správnych orgánov

D4. Dokumenty vo vzťahu k zámeru rekonštrukcie Námestia SNP v Detve

D5. Výňatok z dokumentu PHSR mesta Detva na roky 2008 - 2013

D6. Výňatok z dokumentu Územný plán mesta Detva PHSR z r. 2006

D7. Dokumenty o aktivitách mesta Detva a zápisy pracovnej  skupiny z r.2009

D8. Štúdia v elektronickej podobe

Obsah je uvedený pre ilustráciu a celkový prehľad o zámere štúdie. V tomto výňatku nie sú všetky
kapitoly ani prílohy, ale len časť podstatných informácií pre základnú informáciu o štúdii.

2.  ZDÔVODNENIE ŠTÚDIE

2.1 ÚČEL A CIELE ŠTÚDIE
Štúdia je východiskovým návrhom siete cyklistických chodníkov mesta Detva. V rámci štúdie  sú
riešené samostatné cyklistické komunikácie spájajúce hlavné zdrojové a cieľové body cyklistickej
dopravy v meste Detva, značené cyklotrasy po existujúcich komunikáciách ako aj súvisiace športové
areály a vybavenosť .
Osobitným spôsobom je riešený hlavný chodník pre cyklistov mesta Detva s vedením Železničná stanica
Detva – Detva sídlisko – Stará Detva - Areál Detvianskeho amfiteátra, s celkovou dĺžkou 4 596,30 m,
rozdelený do 8 realizačných etáp.

2.2 CIELE ŠTÚDIE:
· vypracovať základný podkladový materiál pre tvorbu realizačných projektov chodníkov pre
   cyklistov a súvisiacej vybavenosti v meste Detva,
· zvýšiť bezpečnosť cyklodopravy,
· znížiť závislosť obyvateľov na automobilovej doprave,
· prispieť k zlepšeniu životného štýlu a zdravotného stavu obyvateľov,
· výrazne prispieť k urbanizácii záujmového prostredia,
· znížiť množstvo exhalátov, hlučnosť a prašnosť v meste.

2.3 ZÁUJMOVÁ OBLASŤ ŠTÚDIE
    Mesto Detva
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4.2 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY A CYKLOTRASY V MESTE DETVA

Projekt je zameraný na riešenie 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 chodníkov pre cyklistov 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 chodníkov pre cyklistov 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 chodník pre cyklistov 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 hlavne v novej
časti mesta.  Pozdĺžny profil (stúpanie - klesanie) uvažovaných chodníkov pre cyklistov bude mierny do
3%, zvažujúci sa pozdĺž potoka Detvianka od severu na juh. Terén je ideálne rovinatý, nečlenitý  bez
potreby prekonávať prevýšenia.

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%.

4.2.1 CHARAKTER ZÁSTAVBY, PRIESKUMY, ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
Detva je malé mesto s husto zastavanou starou – historickou časťou  a novou časťou - sídliskom.
Súčasťou mesta sú aj riedko osídlené prímestské časti.  V novej časti Detvy je zástavba prevažne
paneláková. Tiež sa tu nachádzajú obchody a administratívne inštitúcie v prevažnej miere vo
viacposchodových budovách. Rodinná zástavba sa nachádza v juhozápadnej časti „Krpeľný vŕšok“.
V novej časti mesta – sídlisko žije asi 60 % obyvateľov mesta Detva.
Okolie mesta je charakteristické riedkym prevažne lazníckym osídlením. Terén v okolí mesta je
kopcovitý, hlavné cestné komunikácie však prechádzajú údoliami s miernym prevýšením.

Od r. 1999 sa v rámci aktivít združenia Cykloklub Poľana snažíme najmä na útvaroch mestského
úradu Detva presadzovať zámery budovania cyklistických chodníkov a podpory širšieho využívania
bicykla na dopravné i rekreačné účely.  Podarilo sa presadiť vedenie hlavného chodníka pre cyklistov
do zmien a doplnkov územného plánu v r. 2006 / 2007.  Tiež sa podarilo v r. 2003 s podporou Konta
Orange vybudovať maloplošné športovisko MTD pac na štadióne v Detve.
Ostatné vedľajšie cyklistické chodníky, cyklotrasy, areály a súvisiaca  vybavenosť zostali bez
povšimnutia kompetentných. Nie sú v ÚPD, rozvojových dokumentoch ani realizačných zámeroch.
Postupne od r. 2002 sa objavujú novostavby (súkromné stavby, polyfunkčné domy, stánky ...) na
miestach, ktoré budú výraznou prekážkou v logickom spojení  medzi hlavnými uzlami  mesta Detva
samostatnými komunikáciami pre cyklistov. Taktiež pôvodný zámer využitím priestoru v oblasti
starého nepoužívaného chodníka už v súčasnosti nie je možný.

Pri návrhu siete chodníkov pre cyklistov v tomto projekte vychádzame z  existujúcej zástavby v r.
2009 a zo známych stavebných a dopravných budúcich zámerov.
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Z iniciatívy odobriť opodstatnenosť budovania chodníkov pre cyklistov v meste Detva, realizovali sme
v r. 2009 prieskumy verejnej mienky viacerými spôsobmi. Za aktívnej účasti študentov Spojenej školy
v Detve bolo realizovaných niekoľko osobných dotazníkových prieskumov u obyvateľov mesta.

Výsledky internetového hlasovania uverejneného na www.detva.sk
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Ste za budovanie cyklochodníkov

Je cesta cez mesto Detva zo sídliska do starej časti bezpečná
Vnímate bicykel ako alternatívu motorovej doprave
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Tabuľka odpovedí na otázku
„Ste za to, aby sa v Detve vybudoval bezpečný cyklochodník“

         N          %

ÁNO 298 100

NIE 0 0

SPOLU 298 100

Anonymné internetové i osobné prieskumy na stredných školách, základných školách, v uliciach mesta i
počas podujatí preukázali potrebu budovania chodníkov pre cyklistov v našom meste.

Rovnako stupeň uvedomovania si používania bicykla ako alternatívy voči motorovej doprave
považujeme na základe týchto prieskumov za uspokojivý.

4.2.2 PODMIENKY ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY A V STAV VYBAVENOSTI

Slovenská republika oproti Európe v mnohom zaostáva. Cyklistická doprava tu tvorí len malú časť
z celkovej dopravy. Je to spôsobené hlavne tým, že je vybudované malé percento cyklistických
komunikácii a tým sa stáva cyklistika neatraktívna napríklad pre cestu do zamestnania alebo do školy.

Len niektoré mestá majú vybudované cyklistické chodníky (Piešťany, Martin, Spišská Nová Ves,
Poprad, atď.). Najväčšie problémy pri výstavbe cyklistických chodníkov v Slovenskej republike sú:

· ignorovanie problematiky riešenia alternatívnych spôsobov dopravy na samospráve,
· hrubý nepomer medzi podporou motorovej a nemotorovej dopravy,
· nevyčlenené dostatočné finančné prostriedky zvládnutie tejto agendy,
· dekladrovaný nedostatok finančných prostriedkov pre výstavbu chodníkov pre cyklistov,
· dlhodobo nevysporiadané pozemky na existujúcich i plánovaných komunikáciách,
· málo priestoru pre výstavbu cyklistických chodníkov najmä v intraviláne,
· minimálne vedomosti kompetentných o navrhovaní a výstavbe ekokoridorov,
· nezáujem samospráv o zapojenie skúsených ľudí z cieľovej skupiny – cyklistov,
· pri realizovaných riešeniach absentuje snaha o dobré riešenie pre cyklistov, preferované je

riešenie, ktoré čo najmenej ovplyvňuje iné prioritejšie záujmy,
· nekoncepčné budovanie  cyklistickej infraštruktúry, spravidla ako jednorázová možnosť získať

finančné prostriedky z externých zdrojov.

Jednotlivé problémy sa však dajú riešiť.

V susednej Českej republike dokázali najmä s podporou Eurofondov vybudovať množstvo cyklistických
chodníkov, zelených cestičiek i tematických ekokoridorov typu „Moravskej vínnej cesty“.  U nás napr.
na území celého Banskobystrického kraja neexistuje ani 1 km takýchto trás. Pritom podmienky čerpania
prostriedkov z Eurofondov a všeobecný porevolučný rozvoj sú v oboch krajinách takmer identické.
Kľúč k riešeniu je veľmi jednoduchý – záujem kompetentných podporovať rozvoj ekodopravy. Avšak
nie záujem deklaračný (ten vo všeobecnosti existuje) lež skutočný, teda akčný – smerujúci k realizácii
konkrétnych trás.

Je potrebné zdôrazniť, že prístup slovenskej samosprávy k alternatívnym spôsobom dopravy škodí
nielen verejnosti ale je aj spiatočnícky a veľmi neefektívny. Podporuje nárast obezity, zlý zdravotný stav
obyvateľov, znečistenie ovzdušia a globálne otepľovanie. Vo vyspelých krajinách v súčasnosti uberajú
priestor autám na úkor verejnej a nemotorovej dopravy. U nás nákladným spôsobom budujeme všetko
pre autá, aby sme to v relatívne krátkom čase s vynaložením ďalších prostriedkov prebudovávali aj pre
bicykle, chodcov a verejnú dopravu.
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Ďalší problém je nerešpektovanie zákonov o cestnej doprave a to porušovaním pravidiel cestnej
premávky. Kardinálny problém je ignorovanie cyklistov ako účastníkov cestnej premávky. Nedanie
prednosti cyklistom, obmedzenie i ohrozenie sú na Slovensku úplne bežnými javmi. Po kolízii auta
s cyklistom je bežné neposkytnutie pomoci a útek páchateľa. Nový cestný zákon sa snaží zviditeľňovať
cyklistov, ohľaduplnosť silnejších  - motoristov voči cyklistom zásadne nerieši.
Problémom je tiež chodenie chodcov po cyklistických chodníkoch  a naopak jazdenia cyklistov po
chodníkov pre chodcov. Je to dôsledok nevybudovaných podmienok ako aj nízkeho povedomia
verejnosti o vzájomnom rešpekte. Okrem toho že môže prísť k úrazu, je to jeden z faktorov, ktoré
ovplyvňujú množstvo cyklistov. A aj toto je jeden z dôvodov budovania cyklistických chodníkov.

V Detve sa bicykel častejšie využíva k jednorazovým relaxačným jazdám a jazdám v okolí bydlísk, ako
forma zábavy pre najmladšiu skupinu obyvateľstva. V meste Detva sú v súčasnosti podmienky pre
využitie bicykla ako prostriedku dopravy do práce, k nákupom, na úrady a na relaxáciu v intraviláne
mesta veľmi zlé. Neexistujú žiadne komunikácie, ktoré by umožňovali bezpečný a príjemný spôsob
jazdy na bicykli. Najhoršia situácia je medzi starou a novou časťou Detvy, kde existuje len jediná
komunikácia (cesta III. triedy), ktorá je už v súčasnosti dopravne veľmi vyťažená. Spolu s ďalšími
faktormi ako :

· hlboké, zle orientované poklopy krytov odvodňovacích šácht,
· hlboké, zle orientované poklopy krytov dažďových vpustov,
· poškodené krajnice,
· absencia bicyklových stojanov,

sú faktormi malého a hlavne nedostatočne bezpečného využívania bicykla ako dopravného prostriedku
v meste Detva.

Súčasné trendy budovania komunikácií, chodníkov a riešenia verejných priestranstiev tradične
zaostávajú za osvedčenými dobrými modernými riešeniami a často stagnujú v starých koľajách. Naopak
moderná zámková dlažba je často využívaná nevhodne a v spojení s nekvalitným osadením v teréne
tvorí bariéru pre cyklistov, in-line korčuliarov i estetický defekt.

Niektoré nedostatky komunikácií mesta Detva z r. 2009
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V meste Detva je výrazný nedostatok stojanov pre bicykle pri obchodoch, prevádzkach služieb, školách,
i verejných inštitúciách. Lepšia situácia je u novo budovaných obchodných domov (Lidl, Tesco, CBA,
Billa a.p.) No takmer všetky stojany v meste Detva nespĺňajú dôležitý technický aspekt - umožniť
bezpečné uzamknutie bicykla cez rám a jedno koleso. Sú stavané  na neprimerane dlhý zámok, ktorý
cyklisti nepoužívajú – kupujú krátke zámky.

Príklady esteticky vyhovujúceho, no technicky nevhodného riešenia cyklostojanov v Detve

Kriminalita v oblasti krádeží bicyklov je v Slovenskej republike veľmi vysoká a vysoká je i v meste
Detva. Kriminalita v meste Detva súvisí hlavne s:

· neschopnosťou,  často i neochotou polície  objasňovať tieto prípady,
· neexistenciou evidencie bicyklov,
· neposkytovaním vyhovujúcich možností poistenia bicyklov voči krádežiam zo strany poisťovní,
· nízkou úrovňou vymožiteľnosti práva, najmä ak páchateľ je v „hmotnej núdzi“,
· neochotou poškodených „strácať čas“ nahlasovaním ukradnutých bicyklov na polícii,
· malými možnosťami bezpečne uskladniť bicykel.



BUDOVANIE CYKLISTICKÝCH CHODNÍKOV MESTA DETVA  - výňatok zo štúdie
Mesto Detva, Tajovského ul.č.7, 962 12 Detva

Spracovateľ: Cykloklub Poľana , Nám. Mieru 31. 962 12 Detva 09-2009

Jeden zo spôsobov bezpečného odparkovania bicyklov

Zaujímavým príkladom sú krádeže bicyklov a doplnkov pri OD Lidl. Obchodný dom má relatívne dobre
vybudovaný odstavný priestor pre nakupujúcich na bicykli. Po technickej stránke. Dostatočný počet
stojanov, dobrý prístup k parkovacím miestam. Avšak úplne nedostatočné je zabezpečenie voči
krádežiam. Priestor je v málo prehľadnom rohu, nevidieť naň zvnútra ani z parkoviska pre autá. Krádeže
bicyklov sú tu častým javom. Všetci o tom vedia, pritom OD nenamontoval kameru, polícia nevyužila
úplne ideálnu možnosť prichytenia páchateľov pri čine napr. skrytým monitorovaním.

Situácia pri OD Lidl v Detve
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4.2.3 NAVRHOVANÉ CYKLISTICKÉ CHODNÍKY MESTA DETVA  ( výkres 1.2)

Navrhované typy cyklistických komunikácií mesta Detva (v zmysle dopravného značenia):
- samostatný cyklistický chodník je najprogresívnejším typom komunikácií pre cyklistov,
- cyklistický pruh je vyznačený po stranách cestného telesa v zmysle opravného značenia,
- chodník so zlúčenou dopravou – oddelenie cyklistov a chodcov fyzickými alebo optickými prvkami,
- komunikácia so zlúčenou dopravou – špecifický prípad – Kúpeľná ulica Detva.

Trasy  tvoriace  sieť cyklistických  chodníkov mesta  Detva  môžeme  rozdeliť  na  3 kvalitatívne stupne:
hlavná trasa  – 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,
vedľajšie trasy  –   spájajú menšie územné celky,
prístupové trasy – umožňujú prístup k dôležitým lokalitám, zvyčajne sa značia len opticky.

SÚPIS NAVRHOVANÝCH CYKLISTICKÝCH CHODNÍKOV MESTA  DETVA:

HLAVNÝ CHODNÍK PRE CYKLISTOV MESTA DETVA
Železničná stanica Detva – Areál Detvianskeho amfiteátra

Názov Vedenie Špecifikácia Poznámka
Dĺžka
(m)

ETAPA I Žel. stanica Detva – OD LIDL S.R., v.o.s.
samost.
Cyklochodník dlažba 674,72

ETAPA II OD LIDL S.R., v.o.s. - Novosady most pre peších
samost.
Cyklochodník asfalt 416,93

ETAPA III Novosady most pre peších - Most daňový úrad
samost.
Cyklochodník asfalt 577,33

ETAPA IV Most daňový úrad -  Severný most Nám. Mieru
samost.
Cyklochodník asfalt 530,57

ETAPA V Severný most Nám. Mieru – Most pri píle
samost.
Cyklochodník asfalt 710,10

ETAPA VI Most pri píle - Pamätník SNP
samost.
Cyklochodník asfalt 636,38

ETAPA VII Námestie SNP – Starý most nám. SNP sever
samost.
Cyklochodník asfalt 441,04

ETAPA VIII Starý most Nám. SNP sever - Amfiteáter Detva cyklisti + peší asfalt 609,27
Dĺžka
spolu 4 596,34

VEDĽAJŠIE CHODNÍKY PRE CYKLISTOV MESTA DETVA

Názov Vedenie Špecifikácia Poznámka
Dĺžka
(m)

JUŽNÁ TRASA OD Lidl - gymnázium - OD Tesco - križ.ČOV
samost.
Cyklochodník asfalt 1 800,00

OBR. MIERU –
MRŠ Záhradná - Obr. Mieru vs. M. R. Š.- Nám. Mieru cyklisti + peší asfalt 900,00

DOLINKY Križov. VAŽO - ul. Krpelná
samost.
Cyklochodník asfalt 400,00

NOVÁ VES Kúpalisko - ul. Sládkovičova - Nová Ves križovatka cyklisti + peší asfalt 540,00
Dĺžka
spolu 3 640,00

Celková navrhovaná dĺžka samostatných chodníkov pre cyklistov: 8 236,34

V rámci zámeru navrhujeme uvažovať s prístupovou cyklotrasou do podniku PPS DETVA.
Opodstatnenosť trasy je však naviazaná na  úspešný rozvoj podnikateľských aktivít areálu PPS Detva.



BUDOVANIE CYKLISTICKÝCH CHODNÍKOV MESTA DETVA  - výňatok zo štúdie
Mesto Detva, Tajovského ul.č.7, 962 12 Detva

Spracovateľ: Cykloklub Poľana , Nám. Mieru 31. 962 12 Detva 09-2009

OPIS NAVRHOVANÝCH CYKLISTICKÝCH CHODNÍKOV MESTA  DETVA:

Hlavná trasa  - samostatný obojsmerný chodník pre cyklistov Žel. stanica  - Detviansky amfiteáter
Vedenie trasy:  Železničná stanica Detva – sídlisko - stará Detva - Areál amfiteátra
Dĺžka trasy: 4,6 km
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   70m / 1,6 %
Situácia: trasa bude tvoriť nosný cyklistický koridor mestom Detva. Bude spájať najdôležitejšie
zdrojové a cieľové body cyklojázd v meste. Bude poskytovať možnosť tranzitu na ďalšie cyklotrasy
a komunikácie v intraviláne i širšom regióne. Zároveň bude prezentačnou trasou, spájajúcou turistické
atraktivity mesta.
Možnosti realizácie hlavného chodníka pre cyklistov boli  podrobne preskúmané a sú podrobne opísané
v kapitole 5.

Vedľajšia  trasa   Chodník pre cyklistov „JUŽNÁ TRASA“
Vedenie trasy: OD Lidl  – komplex Záhradná – stredná škola a  gymnázium Detva – OD Tesco -  križ.
ČOV
Alternatívy: charakter zástavby umožňuje budovať trasu alternatívnym vedením podľa mapovej prílohy
Dĺžka trasy: 1,8 km
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   11 m /  max. 1 %
Situácia: pôvodne bola trasa plánovaná ako okruh s rekreačnou zónou Meandre Detvianskeho potoka.
V tomto priestore je projektovaná stavba rýchlostnej komunikácie R2, preto od pôvodného zámeru
upúšťame.
Trasa bude napojená na hlavný cyklistický chodník pri OD Lidl. Bude spájať komplex obchodov
a služieb Siroň a Záhradná, Spojenú strednú školu, Gymnázium, OD Tesco a bude pokračovať ku
križovatke ČOV. Táto trasa bude významným koridorom do časti Krnô, obcí Stožok,  Klokoč... Trasa
priamo nadväzuje na cykloturistickú trasu národného resp. Európskeho významu – Hontianska
cyklomagistrála.

V stredoškolskom areáli Na záhradnej ulici

Vedľajšia  trasa   Chodník pre cyklistov  „OBRANCOV MIERU – M. R. ŠTEFÁNIKA“
Vedenie trasy: Záhradná ulica – ul. Obrancov mieru – M.R.Š - Nám. mieru
Alternatívy: cyklistické pruhy na komunikáciu ul. Obrancom mieru v telese vozovky

       samostatný cyklistický chodník v priestore medzi obytnými blokmi ul. Obrancov mieru
Dĺžka trasy: 0,9 km
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   13 m /  max. 1,7 %
Situácia: pôvodne bola trasa plánovaná po ulici Obrancov mieru. Nerešpektovaným pôvodného návrhu
v ÚPD a v realizovanej zástavbe je zámer takmer nerealizovateľný. Ulica bola zrekonštruovaná,
vybudované sú chodníky pre peších a parkovanie áut. Pri reštaurácii VELVET došlo k osadeniu bariér
a parkovaniu áut – línia trasy je narušená. Preto navrhujeme viesť chodníky pre cyklistov spolu
s chodníkmi pre peších na ulici M.R. Štefánika. Tieto navrhujeme realizovať rozšírením existujúceho
chodníka a fyzickým rozdelením komunikácie pre chodcov a cyklistov.  Časť pre cyklistov navrhujeme
realizovať asfaltovým povrchom, alebo dlažbou bez fázy.
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Táto trasa je potrebná, nakoľko hlavný cyklistický chodník je vzdialený od centra a nepostihuje územie
ul. Obrancov Mieru a ulicu M. R .Štefánika, kde sa nachádzajú obchody, obslužné  prevádzky a hustá
zástavba.

Vedľajšia  trasa   Chodník pre cyklistov „DOLINKY“
Vedenie trasy: Križovatka VAŽO - ul. Krpelná
Dĺžka trasy: 0,4 km
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   8 m /  max. 1 %
Situácia: trasa poskytuje napojenie časti Dolinky a  Krpelný Vŕšok na sieť chodníkov pre cyklistov
mesta. Zároveň umožňuje bezpečný prístup obyvateľov do zelenej zóny „Rohy“

Vedľajšia  trasa   Chodník pre cyklistov „NOVÁ VES“
Vedenie trasy: Kúpalisko - ul. Sládkovičova - Nová Ves križovatka
Alternatívy: ul. Sládkovičova  podľa mapovej prílohy
Dĺžka trasy: 0,54 km
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:  18 m /  max. 3 %
Situácia: trasa je priamym pokračovaním hlavného cyklistického chodníka v areáli amfiteátra. V súlade
s územným plánom navrhujeme vedenie popod vodnú nádrž na Sládkovičovu ulicu a ponad rodinnú
zástavbu na križovatku Nová Ves. Táto trasa bude významným koridorom do časti Kostolná, Dúbravy,
Kaľamárka ... Trasa priamo nadväzuje na cykloturistickú trasu národného významu – Rudohorská
cyklomagistrála.
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Prístupová trasa  K PODNIKU PPS DETVA
Vedenie trasy: Štadión Detva – Holý Vrch – Areál PPS Detva
Dĺžka trasy: 4,8 km
Prevýšenie trasy / pozdĺžny sklon:   130 m /  max. 12 %
Situácia: opodstatnenosť trasy je naviazaná na  rozvoj podnikateľských aktivít areálu PPS Detva. Tento
je od r. 2002 takmer bez zmien – teda bez výraznejšieho náznaku rozvoja a naplnenia kapacity
výrobných zariadení. Oživenie výroby by však priamo generovalo potrebu vybudovania ekologického
koridoru pre dochádzanie pracovníkov lesom popod Holý Vrch.   Pracovníci využívajúci tento spôsob
dochádzania v súčasnosti chodia  pešo a na bicykloch, kvôli náročnosti terénu len tí fyzicky zdatnejší.
V prípade realizácie navrhujeme preto vybudovať novú trasu s miernym stúpaním s využitím
najnižšieho horského sedla. Trasu navrhujeme vybudovať  zárezom do terénu a spevneným
penetrovaným prírodným povrchom spôsobom lesných rekreačných ciest.

4.2.4 NAVRHOVANÉ ZNAČENÉ CYKLOTRASY A SÚVISIACA VYBAVENOSŤ
(prílohy – výkres 1.1)

Značené cyklotrasy sú spravidla trasy označené smerovými tabuľkami a maľovaným značením,
nedochádza k terénnym úpravám, nejde o stavbu. Využívajú existujúce komunikácie – cesty III. triedy,
účelové komunikácie, poľné a lesné cesty.  Sú použiteľné najmä v extraviláne, v prírodnom prostredí
s dostatkom prvkov pre maľovanie značenia.  Cykloturistické značenie podľa STN 01 8028 je
v  intraviláne nevýrazné, tiež v území  bez vhodných objektov pre maľovanie je obtiažne použiteľné.
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  prílohe k projektu. Vedenie značených cyklotrás cez intravilán
mesta Detva je v súčasnosti na niektorých miestach mimo navrhovanej siete samostatných cyklistických
komunikácií mesta. Po zrealizovaní zámeru vybudovania samostatných cyklistických komunikácií budú
značené cyklotrasy presmerované na tieto komunikácie.

Špecifikácia značenia cyklotrás z posledného obdobia
Pri značení  navrhujeme použiť osvedčené tabuľkové značenie vyrobené technológiou dopravného
značenia. Vyhotovenie a ohyby tabuliek tak spĺňajú dopravné bezpečnostné normy.
Základný materiál tabuliek - zinkovaný plech a zinkovaný spojovací materiál je pre slovenské pomery
osvedčeným materiálom s vysokou životnosťou a pevnosťou.
Montážne prvky – spojovací zinkovaný materiál je tiež osvedčeným riešením z oblasti dopravného
značenia.  Dobre odoláva poveternostným vplyvom a vandalom.
Pre informačný polep tabuliek doporučujeme plnofarebnú plošnú tlač na špeciálnu exteriérovú fóliu
s úpravou pre odolnosť voči UV žiareniu.
Stĺpiky pre umiestnenie značenia – dopravné zinkované kovové. Pre zaslepenie otvoru v hornej slúži
estetický plastový vrchlík.

Systém cykloznačenia realizovaný v regióne Teplý Vrch Cykloklubom Poľana podľa odporúčaní
STN 01 8028
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EXISTUJÚCE ZNAČENÉ CYKLOTRASY V OKOLÍ MESTA DETVA:

Evid. č. Názov trasy farba Začiatok trasy Koniec trasy *Dĺžka

012
RUDOHORSKÁ
CYKLOMAGISTRÁLA Červená Zvolen Látky 53

011 HONTIANSKA CYKLOMAGISTÁLA Červená Detva Záježová 20

013
NOVOHRADSKÁ
CYKLOMAGISTRÁLA Červená Lom/Rimavicou Lučenec 72

5551 OKRUH OKOLO POĽANY Zelená Detva Detva 127
2568 DETVA – KORYTÁRKY Modrá Detva Dolná Bzová 12
8552 SPOJKA PIEŠŤ I - PIEŠŤ II Žltá Piešť I Piešť II 4

* Aktuálna celková dĺžka vyznačenej trasy SPOLU 288 km

Trasy boli vybudované v rokoch 1997 - 2000. Podľa realizačného projektu sú majetkom mesta Detva.
O údržbu značenia sa staralo občianske združenie Cykloklub Poľana v rámci dobrovoľníckej práce
a náhodilých projektov. Systém pre pravidelnú údržbu neexistuje ani na národnej ani na miestnej úrovni.
V súčasnosti trasy vyžadujú komplexnú rekonštrukciu a preznačenie. Dobrovoľníci po rokoch práce bez
nárokov na odmenu prestali fungovať, je potrebné hľadať reálne modely starostlivosti o verejnú
infraštruktúru tohto typu, najmä zo strany majiteľa - mesta Detva, zainteresovaných obcí a subjektov
pôsobiacich v turizme.

NOVÉ NAVRHOVANÉ ZNAČENÉ CYKLOTRASY MESTA DETVA:

Por. č. Názov - Vedenie trasy Charakter Špecifikácia Určenie *Dĺžka
1 Detva - Kaľamárka - Iviny - Hradná cyklotrasa treking cyklo 7
2 Detva - Biela baňa – Skliarovo greenways MTB cyklo + peší 4
3 Laštek - Skliarovo Majerovo cyklotrasa treking cyklo 4
4 Laštek - Blato - Fangov Vrch cyklotrasa treking cyklo 2
5 Detva - Holý Vrch - areál PPS Detva chodník špecifická trasa cyklo + peší 5
6 Detva - Zapriechody - Hlinisko - Detva MTB okruh MTB cyklo 15
7 Ježová - k nástupnému bodu Bike parku  cyklotrasa MTB cyklo 2
8 Zapriechody – Hnojisko cyklotrasa MTB cyklo 1
9 Holý Vrch - spojovacia trasa cyklotrasa MTB cyklo 0,5

10 Detva – Kriváň cyklotrasa MTB cyklo 2,5
15 Víglaš - Stožok - Ondrejov vrch - Detva cyklotrasa MTB cyklo 3,5
16 Ondrejov Vrch - Siroň – Krnô cyklotrasa MTB cyklo 4,5
17 Stožok kameňolom – Krnô cyklotrasa MTB cyklo 1,5
18 Piešť Rakytnô - Ondrejov Vrch cyklotrasa MTB cyklo 5

* Dĺžka trasy v katastri mesta Detva je určená približne SPOLU 57,5 km

Nové značené cyklotrasy sú navrhnuté na základe detailných prieskumov terénu okolia Detvy
s ohľadom logické náväznosti na iné trasy, okolité obce a regióny. Pri ich realizácii je  preto potrebná
súčinnosť najmä v prípade vedenia trasy do iného katastrálneho územia.  Základné informácie sú zrejmé
z tabuľky, detailné opisy neuvádzame, nakoľko táto štúdia je prioritne zameraná na budovanie
samostatných cyklistických chodníkov. Podrobne sa navrhovanými značenými cyklotrasami budeme
zaoberať v rámci ďalších štúdií a realizačných projektov.
Značenie cyklotrás mesta Detva môže byť realizovateľné v rámci projektov v prístupe LEADER, kde je
táto aktivita jednou z hlavných podporovateľných opatrení. Prvá aktuálna výzva pre MAS Podpoľanie
bude aktuálna už začiatkom roku 2010.
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Dirt park „MTD pľac“  - maloplošný areál pre skákanie, triky a nácvik náročných techník sa nachádza
na letnom štadióne v Detve. Je určený  pre používateľov skateboardov, in-line, BMX a dirt bicyklov.
Areál bol vybudovaný z iniciatívy  OZ Cykloklubu Poľana v r. 2003.  V prvej fáze s podporou Konta
Orange. Toho času s aktívnym prispením mesta Detva sa podarilo okrem technických prvkov a prekážok
upraviť priestor, povrch -  asfalt. Toho času sa mladí ľudia so vzťahom k týmto športom sa zoskupili v
občianskom združení Manual Team Detva.  Preto sme návrh, výrobu prvkov  i starostlivosť o areál
smerovali na tých, ktorým je športovisko určené a prejavili o tieto aktivity záujem – na Manual team
Detva  (MTD),  v  zastúpení  p.  Jaďudom.  I  priestor  sa  nazýva  MTD  pľac.  V  súčasnosti  je  areál
zdevastovaný, technické prvky najmä vplyvom zlého výrobného riešenia ako aj zanedbanej údržby
predstavujú nebezpečný priestor.
Areál vyžaduje rekonštrukciu a tiež určenie dobrého riešenia pre trvalú udržateľnosť.  A to ako
z pohľadu investícií do opráv a údržby tak i z pohľadu trvalého dozoru nad areálom  a určenia pravidiel
používania.

Poškodený a zdevastovaný areál MTD pľac – situácia r. 2009

Bike park „Ježová“ - trasa pre horské bicykle kategórie freeride a DH.  Trasy tohto typu sú budované
spravidla v prírodnom teréne a sú upravené pre technicky náročných jazdcov a jazdu dole kopcom.
Prekážky, skoky, klopené zákruty, rozbitý terén sú žiadanými atribútmi takejto trasy.
V blízkosti Detvy areál tohto typu neexistuje. Pritom záujem je veľký, mladí ľudia tohto zamerania
využívajú pre športové vyžitie  voľný terén a amatérsky budované skoky, čo je z viacerých dôvodov
nebezpečné. Mesto Detva areál tohto typu určite potrebuje, pričom realizácia nepredstavuje veľké
investície v porovnaní  s nákladmi na budovanie cyklist. chodníkov. Navrhujeme areál tohto typu
umiestniť do priestoru okolia lomu Ježová s vyústením k letnému štadiónu Detva.

Priestorový informačný systém a drobná architektúra sú dôležitou súčasťou infraštruktúry potrebnej
k zabezpečeniu kvality života ako aj turistickej atraktivity nášho regiónu. Špecifický kvalitné mapové
panely sú dôležitou súčasťou značenia cyklotrás, turistických atraktivít i miestnych pozoruhodností.
V osobitnej výkresovej prílohe (1.3) je návrh jednotného výzoru externých riešení infosystému.
Zámerom je zjednotiť región Podpoľania i týmto spôsobom a najmä navonok voči návštevníkom
vytvoriť esteticky príťažlivý a orientačne kvalitný informačný systém.  Tento zámer bol odsúhlasený
združením obcí MAS Podpoľanie a bude zrejme realizovaný v rámci projektov v prístupe LEADER, už
v roku 2010.
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5. HLAVNÝ CHODNÍK PRE CYKLISTOV MESTA DETVA
Pre návrh cyklistických chodníkov sme použili ako podklad mapu územného pánu mesta Detva.

Základným zámerom bolo naplánovanie súvislého chodníka, ktorý by spájal verejné inštitúcie, školy,
obchody  a iné  významné body v meste a zároveň by spojil historickú časť Detvy so  sídliskom Detva.
Východiskový a cieľový bod – stanica ŽSR, je napojený na celoslovenskú sieť cyklotrás.

Jedným z kritérií je odľahčenie motorovej dopravy, ktorá je v súčasnosti najviac využívaná ale
najmenej ekologická. V súčasnosti v EU regionálna politika podporuje  kombinovanie ekologických
cestovných prostriedkov. Napríklad preprava bicyklov vlakom je vo viacerých európskych mestách
zadarmo. Tam kde nie sú podmienky na prepravu bicyklov vo vlakoch aj  tie najmenšie železničné
stanice vybudovali špeciálne parkoviská pre od parkovanie bicyklov. Jednotlivé parkoviská sú
vybudované  tak, aby nedochádzalo ku krádežiam bicyklov.

Železničná osobná doprava je na Slovensku čoraz menej využívaná. V meste Detva je problém
nevyužívania tejto kombinovanej formy verejnej hromadnej prepravy osôb aj slabá dostupnosť -
vzdialenosť železničnej trate od centra mesta. Absencia chodníka pre peších a cyklistov od rieky Slatina
po Železničnú stanicu Detva. Prepojenie chodníkov pre cyklistov na dopravnú infraštruktúru mesta
Detva  by malo  byť preto našou prioritou a priblížiť našim občanom možnosť využívať všetky
ekologické a kombinované  formy osobnej dopravy.

Druhým nezanedbateľným kritériom umiestenia začiatku cyklotrasy na Železničnú stanicu Detva
je prepojenie na pripravované cyklotrasy z obce Kriváň a Stožok na  sieť chodníkov pre cyklistov mesta
Detva tak, aby mohli, občania, turisti, ale aj napríklad študenti stredných škôl v Detve bezpečne
dochádzať do školy na bicykloch.

Pri návrhu hlavného cyklistického chodníka ktorá má spájať železničnú stanicu a amfiteáter
v meste Detva boli brané do úvahy rôzne faktory ako napr. obsluha územia, občianska vybavenosť,
dostupnosť, návyky obyvateľstva, využitie územia...

Pre daný chodník bola urobená etapizácia aby mohlo v budúcnosti dôjsť k jeho postupnému
budovaniu:

Vedenie: ŽELEZNIČNÁ STANICA DETVA – AREÁL DETVIANSKEHO AMFITEÁTRA
Celková dĺžka: 4 596,30 m Počet etáp: 8 Počet variantných riešení: 8

Etapa I Žel. stanica Detva – OD LIDL S.R., v.o.s. Dĺžka: 674,72 m
Variant A areál SAD Detva š.p. Dĺžka: 218,28 m

Etapa II OD LIDL S.R., v.o.s. - Novosady most pre peších   Dĺžka: 416,93 m
Variant B Krpele Dĺžka: 254,33 m

Etapa III   Novosady most pre peších - Most daňový úrad Dĺžka: 577,33 m

Etapa IV    Most daňový úrad -  Severný most Nám. mieru Dĺžka: 530,57 m
Variant C Jelšový potok – stará cesta              Dĺžka: 551,06 m

Etapa V Severný most Nám. mieru – Most pri píle Dĺžka: 710,10 m
Variant D Starý chodník popri Detvianskom potoku Dĺžka: 477,23 m
Variant E Pôvodné koryto Detvianskeho potoka Dĺžka: 377,87 m

Etapa VI Most pri píle - Pamätník SNP Dĺžka: 636,38 m
Variant F Partizánska ulica              Dĺžka: 302,45 m

Etapa VII  Námestie SNP – Starý most nám. SNP sever Dĺžka: 441,04 m
Variant G Most pri pamätníku SNP              Dĺžka: 82,32 m
Variant H Mostík Partizánska – Nám. SNP Dĺžka:160,60 m

Etapa VIII   Starý most nám. SNP sever - Amfiteáter Detva Dĺžka: 609,27 m
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5.1 ETAPA I. ŽEL. STANICA DETVA – OD LIDL S.R., V.O.S.

5.1.1 TECHNICKÉ  ÚDAJE
Začiatok etapy v km : 0,000 00
Koniec etapy v km    : 0,674 72
Dĺžka etapy v m        : 674,72
Konštrukcia komunikácie :
1. Od km 0,000 00 do km 0,499 75 (samostatný chodník pre cyklistov):
dlažba bez fázy 70, ŠD 40,  pod. betón 100, ŠP 100, spolu 300  mm. (priečny rez č.1, príloha 4.1).
2. Od km 0,510 25 do km 0,674 72 (súčasný chodník pre chodcov a nový chodník pre cyklistov):
Chodník pre chodcov - zámková dlažba 60, ŠD 40, pod. betón 100, ŠP 100, spolu 300  mm.
Chodník pre cyklistov – AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300 mm.
(priečny rez č.2, príloha 4.2).
Celková šírka samostatného chodníka pre cyklistov: 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Celková šírka navrhovaného chodníka pre chodcov: 2,40 m
Križovania a súbeh :

· od km 0,000 00 do km 0,499 75 samostatný chodník pre cyklistov v súbehu z cestou III/05098
po pravej strane v smere stanice,

· súbeh z mostom na ceste III/05098 v dĺžke 26 m v km 0,167 10 (začiatok mosta) – Nový mostný
objekt,

· križovanie cesty priechodom pre cyklistov v km 0,499 75 v dĺžke 10,50 m  (na ceste I/50),
· od km 0,510 25 do km 0,674 72 vedenie popri súčasnom chodníku pre chodcov.

Etapa I.- Variant A : areál SAD Detva š.p.
Začiatok variantu A v km : 0,367 45
Koniec variantu A v km : 0,650 51
Celková dĺžka variantu A : 218,28 m
Celková šírka chodníka pre cyklistov : 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Celková šírka navrhovaného chodníka pre chodcov: 2,40 m

Križovania:
· križovanie cesty priechodom pre cyklistov v km variantu A 0,035 51 v dĺžke 13,30 m  (na ceste

III/05098),
· križovanie cesty priechodom pre cyklistov v km variantu A 0,190 47 v dĺžke 10,50m  (na ceste

I/50),
· dĺžka navrhovaného chodníka pre chodcov: 263,20 m.

Dôležité súvisiace zámery:
V tomto úseku je pripravovaný zámer - Stavba rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň. Vedenie
navrhovaného chodníka je preto nutné koordinovať s Krajským stavebným úradom, Národnou
diaľničnou spoločnosťou a ďalšími relevantnými inštitúciami a zámermi. Napriek tomu, že chodník pre
cyklistov v tomto priestore je zakreslený do územného plánu mesta Detva, zo zámeru stavby
rýchlostnej cesty R2 bol úplne vynechaný a mestom Detva nijako nepripomienkovaný. Až počas
realizácie tejto štúdie sme sa podali návrh na výstavbu  telesa chodníka pre cyklistov v tomto území do
záväzného stanoviska mesta Detva k realizácii rýchlostnej komunikácie R2 dňa 05.08. 2009 (viď kap. D
– doklady) so  zámerom vybudovať chodník pre cyklistov v rámci výstavby cesty R2.
Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka pre peších je taktiež potrebné koordinovať so zámerom
budovania cyklochodníka. Dosiahneme tak zníženie nákladov a dobré priestorové riešenie územia.

Súvisiace investície:
Nové osvetlenie, odstránenie starého osvetlenia, premiestnenie kováčskej dielne, nový mostný objekt,
posunutie Detvianskeho kríža, úpravy terénu, drobná architektúra, prekládka bilboardu.
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5.2 ETAPA II.     OD LIDL S.R., V.O.S. - NOVOSADY MOST PRE PEŠÍCH

5.2.1 TECHNICKÉ  ÚDAJE

Začiatok etapy v km : 0,674 72
Koniec etapy v km    : 1,091 65
Dĺžka etapy v m        : 416,93
Konštrukcia komunikácie:
Chodník pre chodcov - zámková dlažba 60, ŠD 40, pod. betón 100, ŠP 100, spolu 300  mm.
Chodník pre cyklistov – AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300 mm. (priečny
rez č.2, príloha 4.2).
Celková šírka chodníka pre cyklistov: 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Celková šírka navrhovaného chodníka pre chodcov 2,40 m.
Stredný zelený deliaci pás v šírke m: 0,60.

Etapa II. – Variant  B : Krpele
Začiatok variantu B v km : 0,674 72
Koniec variantu B v km : 0,960 52
Celková dĺžka variantu B : 254,33 m
Celková šírka chodníka pre cyklistov : 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Celková šírka navrhovaného chodníka pre chodcov: 2,40 m.
Stredný zelený deliaci pás v šírke: 0,60 m.

Dôležité súvisiace zámery:
Budovanie cyklistického chodníka doporučujeme riešiť spoločne s chodníkmi pre peších. A to ako
existujúceho chodníka popri OD Lidl tak aj nového chodníka smerom k mostu Novosady. Tento
prirodzený koridor ľudia už v súčasnosti využívajú, prechodom cez neupravený terén.
Dosiahneme tak zníženie nákladov a dobré priestorové riešenie územia.
Rovnako doporučujeme vyriešiť napojenie OD Lidl priamo z tohto chodníka cez parkovisko OD Lidl.
Pri vedení nových chodníkov popri rieke Detvianka navrhujeme ponechať priestor min. 2 m od brehovej
čiary voľný - pre bezpečnosť užívateľov, výsadbu zelene, umiestnenie infraštruktúrnej vybavenosti
i estetický efekt.

Súvisiace investície:
Nové osvetlenie, prekládka súčasného chodníka pre chodcov, vegetačné úpravy, násyp, možný brod.

5.2.2 STRUČNÝ SÚPIS INVESTÍCIÍ PRE KALKULÁCIU NÁKLADOV
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0,674 72- 0,800 125,28 3,20 400,90 125,28 2,40 300,67 0 9 1 1 4 416,93 1,00 0,00

0,800-1,091 65 291,65 3,20 933,28 291,65 2,40 699,96 300 16 1,00 15,00

SPOLU 416,93 1 334,18 1 000,63 300,00 25 1,00 1,00 4,00 416,93 0,00 2,00 15,00
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5.3 ETAPA III.     NOVOSADY MOST PRE PEŠÍCH - MOST DAŇOVÝ
ÚRAD

5.3.1 TECHNICKÉ  ÚDAJE
Začiatok etapy v km : 1,091 65
Koniec etapy v km    : 1,668 98
Dĺžka etapy v m        : 577,33
Konštrukcia komunikácie:

1. Od km 1,091 65 do km 1,316 41 (chodník pre chodcov + chodník pre cyklistov):
Chodník pre chodcov - zámková dlažba 60, ŠD 40, PB 100, ŠP 100, spolu 300  mm.
Chodník pre cyklistov – AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP, spolu 300 mm
(priečny rez č.2, príloha 4.2).
2. Od km 1,323 41 do km 1,550 71 (samostatný chodník pre cyklistov):
AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300  mm. (priečny rez č.3, príloha 4.3).
3.    Od km 1,557 71 do km 1,668 98 (chodník pre cyklistov + chodník pre chodcov)
Chodník pre cyklistov – AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP100, spolu 300 mm
Chodník pre chodcov - zámková dlažba 60, ŠD 40, pod. betón 100, ŠP 100, spolu 300  mm.
(priečny rez č.4, príloha 4.4).
4.    V km 1,316 41 a 1,550 71 (zvýšený priechod pre cyklistov a chodcov )
Spomaľovací prah – bet. dlažba 80 mm, ŠD 40, polosuchý bet. 70 , pôvodný podklad, spolu 190 mm.
Nábeh – bet. nábeh 80, pod. betón 60-110, pôvodný podklad, spolu 190 mm
(priečny rez č.5, príloha 4.5)
Celková šírka chodníka pre cyklistov: 3,20 m (v zúženom profile od km 1,550 71 až po  km 1,573 83
v šírke 3,00 m).
Celková šírka navrhovaného chodníka pre chodcov: 2,40 m (v zúženom profile od km 1,550 71 až
po  km 1,573 83 v šírke 2,00 m).
Stredný zelený deliaci pás v šírke m: 0,60 (okrem zúženého profilu a miestach kde je vedená
komunikácia pre cyklistov samostatne)

Križovania a súbeh:
· križovanie s obslužnou komunikáciou smer IV. ZŠ v km 1,316 41 v dĺžke 7m. Na komunikácii

bude vybudovaný spoločný priechod pre chodcov a cyklistov v šírke 5,6m vo zvýšenom profile,
· križovanie s obslužnou komunikáciou smer Pošta v km 1,550 71 v dĺžke 11,3 m. Na

komunikácii bude vybudovaný spoločný priechod pre chodcov a cyklistov v šírke 5m vo
zvýšenom profile (zúžený priechod),

· pri pošte prechádza chodník pre chodcov cez spevnenú plochu,
· napojenie chodníka pre cyklistov na ul. Bernoláka  v km 1,391 91 a 1,450 70 v dĺžke 6,7 a 7,8 m,
· dĺžka chodníka  od km 1,091 65 až po 1,316 41:  224,76 m,
· dĺžka chodníka od km 1,550 71 až po 1,668 98:  118,27 m.

Dôležité súvisiace zámery:
Mesto Detva má zámer rekonštruovať v tomto úseku chodníky pre peších: „REKONŠTRUKCIA
CHODNÍKA NOVOSADY“. Tento zámer navrhujeme spojiť so zámerom budovania chodníka pre
cyklistov a úpravy brehovej zóny potoka. Dosiahneme tak kvalitnú komplexnú kultiváciu prostredia.
Navrhujeme realizovať spoločný stavebný projekt pre tento zámer a aj takto znižovať finančné nároky
na realizáciu.

Súvisiace investície: Rekonštrukcia starého a nové osvetlenie, úpravy terénu, odstránenie panelových
blokov chodníka pre chodcov,  drobná architektúra, výsadba vhodných druhov drevín, zábradlie,
stavebné úpravy existujúceho mostu pre chodcov za Daňovým úradom Detva, úpravy napojenia
chodníkov pre chodcov v časti Novosady, zvýšené priechody cez komunikácie.

Etapa III. neobsahuje variantné riešenie
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5. 4   ETAPA IV.     MOST DAŇOVÝ ÚRAD - SEVERNÝ MOST NÁM. MIERU

5.4.1 TECHNICKÉ  ÚDAJE
Začiatok etapy v km: 1,668 98
Koniec etapy v km   : 2,199 55
Dĺžka etapy v m       : 530,57
Konštrukcia komunikácie:
1.    Od km 1,6686 98 do km 1,724 68 (chodník pre cyklistov + chodník pre chodcov)
Chodník pre cyklistov – AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300 mm
Chodník pre chodcov - zámková dlažba 60, ŠD 40, pod. betón 100, ŠP 100, spolu 300  mm. (priečny rez
č.4, príloha 4.4).
2.   Od km 1,724 68 do km 2,199 56 (samostatný chodník pre cyklistov):
AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300  mm.
(priečny rez č.3, príloha 4.3).
3.   V km 1,849 10  (zvýšený priechod pre chodcov a cyklistov)
Spomaľovací prah – bet. dlažba 80, ŠD 40, pol. betón 70, pôvodný podklad, spolu 190 mm.
Nábeh – bet. Nábeh 80, pod. betón (60-110), pôvodný podklad, spolu 190 mm
(priečny rez č.6, príloha 4.6)
Celková šírka chodníka pre cyklistov:  3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Celková šírka navrhovaného chodníka pre chodcov:  2,40  m.
Stredný zelený deliaci pás v šírke m: 0,60.
Križovania a súbeh:

· dĺžka novonavrhovaného chodníka pre chodcov - 141,29 m.,
· križovanie s potokom Nemecká v km 1,778. Predpokladaná dĺžka nového mostného objektu

18,00 m..,
· križovanie s obslužnou komunikáciou smer Námestie mieru v km 1,8490 v dĺžke 7,00 m. Na

komunikácii bude vybudovaný priechod pre cyklistov v šírke 3,20 m vo zvýšenom profile,
· križovanie s chodníkom pre chodcov pri moste pre chodcov na Námestí mieru v km 1,978,
· prejazd na chodník pre chodcov v km 2,136 00,
· križovanie s obslužnou komunikáciou smer Námestie mieru v km 2,194 v dĺžke 7,00 m.

Etapa IV - Variant  C: : Jelšový potok – stará cesta
Začiatok variantu C  v km : 1,716 35
Koniec variantu C v km : 2,220 63
Dĺžka variantu C : 551,06 m
Celková šírka chodníka pre cyklistov : 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Križovania:

· križovanie s existujúcim chodníkom pre chodcov (smer poliklinika a Námestie mieru) km
variantu C 94,46 m.,

· križovanie s potokom Nemecká v km variantu C 167,69 . Dĺžka betónovej konštrukcie 8,00 m.

Dôležité súvisiace zámery:
Priestor od budovy pošty po Nám mieru už teraz intenzívne využívajú chodci. Budovanie cyklistického
chodníka navrhujeme spojiť so zámerom budovania chodníka pre peších a úpravy brehovej zóny potoka.
Dosiahneme tak kvalitnú komplexnú kultiváciu prostredia. Navrhujeme realizovať spoločný stavebný
projekt pre tento zámer a aj takto znižovať finančné nároky na realizáciu.
Námestie Mieru je obytná zóna, kde priestor medzi zástavbou a potokom je predurčený na dobudovanie
verejnej infraštruktúry a kultiváciu prostredia. Okrem chodníka pre cyklistov navrhujeme doplniť
územie vhodnými prvkami na voľnočasové aktivity detí a upraviť nábrežie potoka vhodnou výsadbou.

Súvisiace investície: nové osvetlenie, úpravy terénu, drobná architektúra, výsadba vhodných druhov
drevín, zábradlie, stavebné úpravy existujúceho mostu pre chodcov za Daňovým úradom Detva,
paralelná výstavba chodníka pre chodcov, výstavba mosta pre cyklistov cez potok Nemecká, zvýšený
priechod cez komunikáciu.
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5. 5 ETAPA V.     SEVERNÝ MOST NÁM. MIERU – MOST PRI PÍLE

5.5.1 TECHNICKÉ ÚDAJE
Začiatok etapy  v km : 2,199 55
Koniec etapy v km     : 2,909 65
Dĺžka etapy v m         : 710,10
Konštrukcia komunikácie:
1.  Od km 2,199 55 do km 2,729 72 (samostatný chodník pre cyklistov):
 AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300  mm (priečny rez č.3, príloha 4.3).
2.  Od km 2,729 72 do km 2,903 65 (chodník pre cyklistov + zosilnená konštrukcia)
AC O 40,  spojovací  postrek,  OK 60,  spojovací  postrek,  OK 60,  ŠD 150 mm, ŠP 140,  spolu 450  mm.
(priečny rez č.7, príloha 4.7).
3.   V km 2,887 83 (zvýšený priechod pre chodcov a cyklistov)
Spomaľovací prah – bet. dlažba 80 mm, ŠD 40, pol. betón 70, pôvodný podklad, spolu 190 mm.
Nábeh – bet. nábeh 80, pod. betón 60-110, pôvodný podklad, spolu 190 mm
(priečny rez č.6, príloha 4.6)
Celková šírka chodníka pre cyklistov: 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Križovania a súbeh:

· križovanie s obslužnou komunikáciou priechodom pre cyklistov pri Technických službách v km
2,723 00 v dĺžke 7,00 m.,

· súbeh s ulicou Požiarnická od km 2,723 00 po km 2,764 47,
· križovanie s ulicou Požiarnická priechodom pre cyklistov v  km 2,887 83 v dĺžke 12,50 m.

Etapa II. - Variant D : Starý chodník popri Detvianskom potoku
Začiatok variantu D v km : 2,199 55
Koniec variantu D v km : 2,626 43
Dĺžka  variantu D : 477,23 m
Celková šírka chodníka pre cyklistov : 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m

Križovania:
· križovanie s vodným tokom  v km variantu D 0,1, nutná úprave existujúceho mosta, prekládka

plynovodu v dĺžke 8 m, nutná úprava chodníka pre chodcov,
· križovanie s potokom Detvianka v km variantu D 0,457 51 novým mostným objektom v dĺžke

12,00 m.

Etapa II. - Variant E : Pôvodné koryto Detvianskeho potoka
Začiatok variantu E v km : 2,199 55
Koniec variantu E v km : 2,909 65
Dĺžka variantu E v m : 377,87
Celková šírka chodníka pre cyklistov : 3,20 m.
Chodník prechádza v meandri potoka. Z pohľadu počtu pozemkov je najideálnejší.

Dôležité súvisiace zámery:
Aspoň dve alternatívy vedenia chodníka pre cyklistov v tomto úseku navrhujeme zahrnúť do územného
plánu ako verejné priestranstvá a to najmä z pohľadu budúcnosti.  Podľa územného plánu mesta by mala
byť v priestore vedenia trasy  podľa variantu E zástavba. Z viacerých pohľadov navrhujeme však zvážiť
možnosť zmien a doplnkov ÚP a realizovať trasu práve podľa tejto varianty.

Súvisiace investície: nové osvetlenie, úpravy terénu, výsadba vhodných druhov drevín, príp. ihrisko,
drobná architektúra, úprava komunikácie pri ul. Požiarnícka.
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5.6 ETAPA VI.     MOST PRI PÍLE - PAMÄTNÍK SNP

5.6.1 TECHNICKÉ ÚDAJE
Začiatok etapy v km : 2,909 65
Koniec etapy v km : 3,546 03
Dĺžka etapy v m : 636,38
Konštrukcia komunikácie:
AC O40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠD 100, spolu 300  mm. (priečny rez č.3, príloha 4.3).
V km 3,317 00 (zvýšený priechod pre chodcov a cyklistov)
Spomaľovací prah – bet. dlažba 80, ŠD 40, pol. betón 70, pôvodný podklad, spolu 190 mm.
Nábeh – bet. nábeh 80, pod. betón 60-110, pôvodný podklad, spolu 190 mm
(priečny rez č.6, príloha 4.6)
Celková šírka chodníka pre cyklistov: 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Križovania:

· križovanie s parkoviskom pri studni od km 3,286 00 do km 3,317 00. Nutná úprava parkoviska,
· križovanie s obslužnou komunikáciou v km 3,317 00 priechodom pre chodcov a priechodom pre

cyklistov vo zvýšenom profile v dĺžke 10,00m,
· križovanie vjazdov oddychovo- rekreačnej zóny oproti kostolu v km:

 3,4029 v dĺžke 6,00 m,
 3,4396 v dĺžke 5,50 m,
 3,465 v dĺžke 3,12 m,
 3,480 v dĺžke 4,40 m,
 3,505 v dĺžke 5,50 m,
 3,524 v dĺžke 4,00 m.

Etapa VI. - Variant F : Partizánska ulica
Začiatok variantu F v km : 2,909 65
Koniec variantu F v km : 3,211 70
Dĺžka variantu F : 302,45 m
Celková šírka chodníka pre cyklistov : 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m
Celková šírka chodníka pre chodcov  : 2,40 m
Zelený pás od vozovky a medzi chodníkmi: 0,60 m
Križovania:

· križovanie chodníka pre chodcov a chodníka pre cyklistov v km variantu F 34,86 a 261,60.

Dôležité súvisiace zámery:
Dôležité stavebné úpravy v úseku fara – historická bryndziareň boli realizované v r. 2007/2008. Priestor
medzi cestou a zástavbou bol komplexne rekonštruovaný vrátane osvetlenia, parkovísk, nových
komunikácií a zelene. K vybudovaniu chodníka pre cyklistov, ktorý je v tomto priestore v územnom
pláne nedošlo. Našťastie koridor pre chodník pre cyklistov je možné dobudovať úpravou výsadby,
a menšími úpravami. Situácia je ukážkou ignorovania cyklodopravy v realizačných zámeroch mesta.

Súvisiace investície: výstavba osvetlenia, úpravy terénu, drobná architektúra, výsadba vhodných druhov
drevín, paralelná výstavba chodníka pre chodcov v dĺžke 375 m(variant F), odstránenie náletovej
vegetácie, okrasných kríkov a vzrastlých stromov, odstránenie bilboardu v km: 2,957, zemné práce a
stavebné práce na parkovisku pred reštauráciou Pri studni.
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5.7 ETAPA VII.     NÁMESTIE SNP – STARÝ MOST NÁM. SNP SEVER

5.7.1 TECHNICKÉ ÚDAJE
Začiatok etapy v km : 3,546 03
Koniec etapy v km : 3,987 07
Dĺžka etapy v m : 441,04
Konštrukcia komunikácie:
AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300 mm. (priečny rez č.3, príloha 4.3).
V km 3,546 03 (zvýšený priechod pre chodcov a cyklistov)
Spomaľovací prah – bet. dlažba 80, ŠD40, pol. betón 70, pôvodný podklad. spolu 190 mm.
Nábeh – Bet. nábeh 80, pod. betón 60-110, pôvodný podklad, spolu 190 mm
(priečny rez č.6, príloha 4.6).
Celková šírka chodníka pre cyklistov: 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m

Križovania a súbeh:
· križovanie s obslužnou komunikáciou III/05098 priechodom pre cyklistov v km 3,546 00 dĺžke

7,00 m.,
· súbeh zo súčasnou komunikáciou od km 3,829 36 do 3,987 07 – horná časť námestia.

Etapa VII. - Variant G : Most pri pamätníku SNP
Začiatok variantu G v km : 3,546 03
Koniec variantu G v km : 3,630 88
Dĺžka variantu G : 82,32 m
Celková šírka chodníka pre cyklistov : 3,20 m, šírka jazdného pásu 1,6 m

Križovania:
· križovanie s obslužnou komunikáciou III/06628 priechodom pre cyklistov v dĺžke 7,00 m.,
· chodník prechádza popri moste na začiatku SNP, novovybudovaným  mostom na v km variantu

G 0,056 00.

Etapa VII. - Variant H : Mostík Partizánska – Nám. SNP
Začiatok  variantu H v km : 3,546 03
Koniec variantu H v km : 3,697 34
Dĺžka variantu H : 160,60 m
Celková šírka chodníka pre cyklistov: 3,20 m.

Križovania:

· križovanie s obslužnou komunikáciou III/06628 priechodom pre cyklistov v dĺžke 7,00 m v km
variantu H 0,136 00.,

· križovanie s ulicou Potokom Detvianka súčasným mostným objektom v  km variantu H 0,137
71 v dĺžke 8,00 m.

Dôležité súvisiace zámery:
V tomto úseku je pripravovaný zámer -  rekonštrukcia Nám. SNP. Urbanisticko-architektonická štúdia,
ktorá bola spracovaná v r. 2009 riešenie chodníkov pre cyklistov neobsahovala. Zrejme na nepriamy
dodatočný podnet (v procese prípravy štúdie neboli cyklisti účastní) Cykloklubu Poľana sa do štúdie
dostalo aj vedenie chodníka pre cyklistov. Avšak zle navrhnuté: v návrhu sú až 2 cyklochodníky, ktoré
nie sú spojené a obidva nemajú pokračovanie  – sú bez vyústenia. Navyše vedenie je navrhnuté medzi
komunikáciou pre motorové vozidlá a chodníkom pre chodcov po západnej strane námestia, kde zrejme
je i bude pohyb iných účastníkov veľmi vysoký. Pritom v koridore popri línii potoka je ideálny
ukľudnený priestor pre budovanie chodníka pre cyklistov.
Na tieto nedostatky sme upozornili v stanovisku zo dňa 24.7.2009 (viď časť D), ktoré nebolo podané
oficiálnou  cestou a zrejme zostalo bez povšimnutia.
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V ďalšom procese prípravy štúdie sme riešili nedostatky priamo s odborom výstavby, kde sme s p.
Nôtovou dňa 10.08.2009 na Mestskom úrade za prítomnosti p. Ing. J. Ľuptáka, Mgr. Miroslava Feješa
dohodli nasledovné: Cykloklub Poľana nepodá oficiálnu námietku v rámci pripomienkového konania.
Mesto Detva sa v rámci realizačného projektu zaviaže podporiť lepší navrhovaný variant vedenia
cyklochodníka  - predbežne v línii pravého brehu Detvianskeho potoka.
V súčasnosti je zámer rekonštrukcie námestia v procese schvaľovania, resp., pripomienkovania vo forme
verejnej vyhlášky č.j.1188/2009/DKa- rozh. vyvesenej v  Detve, dňa  04.08.2009 v rámci stavebného
konania na verejnej tabuli a internetovej stránke mesta Detva.

Pre riešenie cyklodopravy v rámci rekonštrukcie Nám. SNP navrhujeme situáciu podľa výkresu 1.4:
- hlavný chodník pre cyklistov viesť v línii pravého brehu Detvianskeho potoka (v smere toku)
- alternatívne vedenie po jednom z navrhovaných chodníkov pre chodcov
- vedľajší (obslužný) chodník pre cyklistov viesť spoločne s chodníkom pre chodcov po západnej
strane námestia ako komunikáciu so zmiešanou dopravou, s optickým oddelením  chodcov a cyklistov,
s pokračovaním na hlavný cyklochodník v oboch smeroch a chodník ulice Kukučínovej na juhu.
- hlavný cyklochodník bude mať hlavne tranzitnú funkciu (vyššia rýchlosť), vedľajší chodník bude mať
obslužnú funkciu pre prístup bicyklom k obchodom a prevádzkam.
- častým nedostatkom pri projektovaní veľkokapacitných peších zón je absencia aspoň základných
koridorov pre cyklistov. Navrhujeme preto optické vyznačenie koridorov pre cyklistov na obidvoch
koncoch pešej zóny detvianskeho námestia.

Súvisiace investície: výstavba osvetlenia, rekonštrukcia existujúceho mostu pri pamätníku SNP, úpravy
terénu, drobná architektúra, výsadba vhodných druhov drevín, presun zastávok, úprava povrchu
komunikácie.

5.7.5 ZÁKLADNÁ IDENTIFIKÁCIA POZEMKOV

Etapa VII  Námestie SNP – Starý most nám. SNP sever

Parcelné číslo Výmera Vlastníctvo
KN – C  KN – E PK – číslo m2 LV PKV

Poznámka

1409 429 7619 Mesto Detva
1410 234 7619 Mesto Detva
1412 498 7619 Mesto Detva

26075 - ver. majetok
1416/2 873 1 Mesto Detva
1413 227 1 Mesto Detva

37/1 1257 3768 LV pred ZMVM
1525/1 1856 1 Mesto Detva
1525/2 182 1 Mesto Detva
1525/3 1733 8384 súkromný majetok

1710 - ver. majetok Mesto Detva
1520/1 8402 1 Mesto Detva
1548 193 1 Mesto Detva

Počet súkromných pozemkov: 2

Legenda
KN-C  -  parcela zapísaná v registri C
KN-E  -  parcela zapísaná v registri E
PK      -  číslo  parcela vedená v pozemkovo-knižnej vložke
LV      -  list vlastníctva
PKV   -  pozemkovo-knižná vložka
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5.8 ETAPA VIII.       STARÝ MOST NÁM. SNP SEVER - AMFITEÁTER
DETVA

5.8.1 TECHNICKÉ ÚDAJE
Začiatok etapy v km : 3,987 07
Koniec etapy v km : 4,596 34
Dĺžka etapy v m : 609,27
Konštrukcia komunikácie:
1. Od km 4,028 31 do 4,348 16 (chodník pre chodcov + chodník pre cyklistov)
Vpravo – súčasný chodník (chodník pre chodcov a s časti aj pre cyklistov).
Vľavo – chodník pre cyklistov, (šírka podľa priestorových možností)
AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300 mm (priečny rez č.8, príloha 4.8).
2. Od km 4,348 16 do 4,596 34 (samostatný chodník pre cyklistov)
AC O 40, spojovací postrek, OK 60, ŠD 100, ŠP 100, spolu 300  mm
3. V km 4,028 31 (zvýšený priechod pre chodcov a cyklistov)
Spomaľovací prah – bet. dlažba 80, ŠD 40, pol. betón 70, pôvodný podklad, spolu 190 mm.
Nábeh – bet. nábeh 80, pod. betón 60-110, pôvodný podklad, spolu 190 mm
(priečny rez č.6, príloha 4.6).

Celková šírka chodníka pre cyklistov: 3,20 m (od km 3,987 07 do 4,34816 - podľa priestorových
možností)

Križovania a súbeh:

· križovanie s potokom Detvianka novým mostným objektom dĺžky 11 m v km 3,987 07.,
· križovanie s cestnou komunikáciou III/06628 zvýšený priechodom pre cyklistov a chodcov

v km 4,028 31.,
· súbeh s obslužnou komunikáciou od km 4,028 31 do 4,348 16.

Dôležité súvisiace zámery:
Ulica Kúpeľná ako aj úprava toku potoka boli zrekonštruované v poslednom období. K vyznačeniu
chodníka pre cyklistov, ktorý je v tomto priestore v územnom  pláne nedošlo. Koridor pre chodník bude
teraz obtiažne vybudovať, nakoľko v priestore vznikli prekážky, ktoré bránia rozšíreniu komunikácie
v celej dĺžke: parkoviská, zeleň, schody k potoku so zábradliami a. p.
S týmto úsekom súvisia 2 pripravované zámery: rekonštrukcia Nám. SNP - štúdia, r. 2009 a Návrh
funkčného využitia prírodného areálu amfiteátra - r. 2004.
V štúdii rekonštrukcii námestia navrhovaný chodník pre cyklistov nemá vyústenie, avšak smeruje ku
kruhovému Nám. objazdu SNP sever. Toto riešenie považujeme za nevyhovujúce. Navrhujeme
realizovať prechod pre cyklistov premostením mimo kruhového objazdu s vyústením na ulicu Kúpeľnú.
Situácie sú čerstvou ukážkou ignorovania cyklodopravy v rozvojových a realizačných zámeroch mesta.

Súvisiace investície:  výstavba osvetlenia, úpravy terénu, drobná architektúra, výsadba vhodných
druhov drevín, nový mostný objekt, zvýšený priechod pre chodcov.
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6.   ČASOVÝ A ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM

Cieľom časového plánovania je tvorba plánu postupu prác pri realizácii projektu s ohľadom na
disponibilné zdroje, kapacity a náklady. Z tohto dôvodu je potrebné určiť opis zodpovednosti
a zapojenie ľudských zdrojov do projektu v nadväznosti na časový harmonogram projektu.

Aktivity a termíny uvedené v tabuľkovej podobe sú navrhované podľa skúseností, aktuálnej situácie,
najnovších súvisiacich zámerov, s prihliadnutím na realizovateľnosť zámeru v najbližších rokoch. Preto
sú v návrhu uprednostnené niektoré variantné riešenia, či už ako trvalé, alebo dočasné, so zámerom
dostať zámer do realizačnej podoby v reálnom krátkom čase.

Harmonogram je návrhom, bude posúdený pracovnou skupinou, bude zrejme modifikovaný a upravený
do finálnej podoby a ďalej detailne rozpracovaný pre jednotlivé realizačné etapy.

Legenda:
1a  - 1. etapa hlavného chodníka pre cyklistov - variant A
Iné - ostatné chodníky pre cyklistov, značené cyklotrasy, športoviská a súvisiaca vybavenosť
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Legenda
1a  - 1. etapa hlavného chodníka pre cyklistov - variant A
Iné - ostatné chodníky pre cyklistov, značené cyklotrasy, športoviská a súvisiaca vybavenosť
1
4 -  počet 14 súkromných pozemkov príslušnej etapy alebo varianty
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7.    ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE
Výstavba chodníka pre cyklistov v meste Detva má v súčasnosti šancu uspieť  -  dostať sa do realizačnej
fázy. Dôležité pre samotnú realizáciu je, že trasa chodníka pre cyklistov  je súčasťou územného plánu
mesta Detva. Aj keď častokrát ako je to na niekoľkých príkladoch v štúdii opísané, pri realizačných
zámeroch nie je cyklochodník riešený. Pôvodná trasa vychádzala zo štúdie Cykloklubu Poľana, n. o.
z roku 2001/2002, ktorá bola mierne upravená počas prípravy územného plánu v r. 2006.

Nami navrhovaná trasa chodníka pre cyklistov rešpektuje pôvodný návrh zakreslený do
územného plánu s nevyhnutnými zmenami.

Etapa I.
Etapa I. spája mesto zo železničnou sieťou. Železnice SR poskytujú služby pre cyklistov

prakticky vo všetkých spojeniach bez obmedzenia, predpokladáme, že spojenie železnica + bicykle bude
úspešným ekologickým modelom dopravy budúcnosti.

Veľkou chybou je fakt, že napriek územnému plánu výstavba cyklochodníka nebola zahrnutá do
konaní a pripomienok mesta v súvislosti s výstavbou rýchlostnej komunikácie R2 (viď časť D).

Výstavba  telesa chodníka pre cyklistov v tejto časti Etapy I.  bola na základe nášho podnetu
počas prípravy tejto štúdie doplnená do záväzného stanoviska mesta Detva k realizácii rýchlostnej
komunikácie R2 dňa 05. 08. 2009 (viď časť D). V prípade vhodnej argumentácie zo strany mesta pri
vyjednávaní podmienok výstavby R2-ky je šanca, aby bola celá etapa vybudovaná na náklady Národnej
diaľničnej spoločnosti.

Navrhnutý variant A, ktorý nie je v súlade s územným plánom od km: 0,367 - do km: 0,651 t.j.
v celkovej dĺžke 218, 21 m výrazne mení a zlepšuje bezpečnostné parametre trasy. Trasa variantu je
prerokovaná a doporučená pracovnou skupinou a  dopravným inšpektorátom.
Doručujeme realizovať chodníky pre chodcov i cyklistov podľa tohto variantu.

Etapa II.
Etapa II. vedia čiastočne po mestských a čiastočne súkromných pozemkoch. Takmer polovica

terénu je upravená a náklady na výstavbu chodníka pre cyklistov sú nízke,  je možné ich realizovať
z mestského rozpočtu.

Nevysporiadané pozemky ktoré nebude možné vykúpiť, navrhujeme prenajať na dlhú dobu od
vlastníkov. Ako argument pre vlastníkov pozemkov doporučujeme operovať so skutočnosťou, že
v ochrannom pásme vodného toku sú a budú ich práva obmedzené, teda bez výraznejšieho úžitku pre
vlastníka.

Budúceho investora – vlastníka pozemku doporučujeme viazať povinnosťou rešpektovať
navrhnutý chodník pre cyklistov. Umiestnenie v blízkosti ochrannej čiary vodného toku dáva
predpoklad nezasahovania do budúcej výstavby a znižuje dokonca budúcemu investorovi náklady na
budovanie povinnej infraštruktúry.

Etapa III.
Etapu III. doporučujeme vybudovať ako prvú  - vzorovú/pilotnú! Je po celej dĺžke umiestnená

na pozemkoch mesta. Terén je upravený, bez prekážok, a tento úsek je zaradený v pláne mesta do
rekonštrukcie chodníkov pre chodcov.

Súčasne s výstavbou chodníka pre cyklistov je potrebné vybudovať nový chodník pre chodcov
v tesnej blízkosti potoka oddelený od chodníka pre cyklistov zeleným pásom a osvetlením. Pre súčasný
chodník na ul. Novosady podklad tvoria panelové bloky. Doporučujeme aby panely boli odstránené
a nahradené navrhovaným lôžkom pre chodník pre cyklistov. Ak by ostal panel v základoch mohlo by
dôjsť k postupnému znehodnoteniu povrchu, tak ako je tomu v súčasnosti.

V  tomto úseku navrhujeme začať s revitalizáciou Detvianskeho potoka. Za jedno z potrebných
aktivít revitalizácie považujeme vzdutie súčasnej hladiny, ktoré prinesie nielen lepší vodohospodársky
efekt, ale vytvorí tiež atraktívnu zónu pre oddych a relax občanov mesta Detva. Zároveň bude
v zimných mesiacoch takto vytvorená vodná plocha využiteľná pre zimné športy – korčuľovanie na
prírodnom ľade.
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Súčasná výsadba drevín je pre mestské prostredie nevhodná a ohrozuje chodcov na komunikácii.
Doporučujeme ju nahradiť inou vhodnou výsadbou drevín súčasne s revitalizáciou potoka.

Etapa IV.
Etapa IV. vedie po súkromných pozemkoch. Výstavbou by sa, ale výrazne zvýšila estetická

a urbanistická úroveň prostredia v centrálnej časti sídliska – Mestský úrad, Daňový úrad, Pošta,
Slovenská sporiteľňa, OTP banka, Poliklinika, polyfunkčné a obchodné jednotky na Námestí Mieru !
Doporučujeme :

· začať s výkupom pozemkov v časti Námestie Mieru  - Kapustnice,
· začať s projektovou dokumentáciou pre výstavbu  mosta cez potok Nemecká.

Etapa V.
Etapa V. spája historickú časť Detvy so sídliskom. Je z hľadiska priority riešenia komunikácie

pre chodcov a cyklistov najpotrebnejšia! Odľahčuje jedinú, preplnenú, frekventovanú, a pre cyklistov
nebezpečnú cestu III/06628 v časti Lúčna štvrť.

Vedenie etapy V. bolo zmenené na základe výhrady odboru výstavby  mesta Detva aby bol
v súlade s územným plánom. Tu sa nachádza 48 súkromných pozemkov, ktoré je potrebné vysporiadať,
zaberie to však zrejme veľa času. Potrebou mesta je realizovať chodník pre cyklistov v tomto úseku
akútne.

Aj z tohto dôvodu navrhujeme realizovať trasu podľa variantu E. Podľa územného plánu
mesta by mala byť v priestore vedenia trasy podľa variantu E zástavba. Z viacerých pohľadov
navrhujeme však zvážiť možnosť zmien a doplnkov ÚP a realizovať trasu práve podľa tejto varianty.
Najmä  z dôvodu, že vedie po bývalom  meandri potoka. Ide o pozemok kde sa v rámci realizácie štúdie
podarilo dosiahnuť predbežný súhlas s podnikom Š. L. odštepným závodom Kriváň o  prenájme plochy
bývalého meandra na 20 rokov (viď časť D). Toto riešenie by posunulo plánovanú zástavbu ďalej od
cesty a potoka, čím sa vytvorí širšia nábrežná ukľudnená zóna, podobne ako na Nám mieru. To
považujeme za ďalší významný prínos tohto riešenia.

Aspoň dve alternatívy vedenia chodníka pre cyklistov v tomto úseku navrhujeme zahrnúť do
územného plánu ako verejné priestranstvá a to najmä z pohľadu budúcnosti.

Etapa VI.
Etapa  VI.  je  po  celej  dĺžke  umiestnená  na  pozemkoch  mesta.  Vedie  po  ul.  Partizánska

a v prípade variantného riešenia  F  od km: 2,909  - do km: 3,212 t.j. v celkovej dĺžke 302,5 m umožňuje
vytvorenie zaujímavých možnosti urbanistického riešenia predpolia existujúcej bytovej zástavby na ul.
Partizánska.

Navrhnutý variant je  kopíruje trendy modernej architektúry. Cieľom je vytvoriť skutočnú
pokojnú komunikáciu  aj pre chodcov odlúčenú od motorovej dopravy. Nevýhodou je križovanie
jednotlivých komunikácií.

Navrhovaný Variant F je síce z hľadiska finančného zaťaženia najnevýhodnejší, ale z hľadiska
bezpečnosti, urbanistického a estetického riešenia je najideálnejší! Je modernou odpoveďou na
problémy súčasnej dopravy.

Etapa VII.
Etapu VII. komplexne rieši pripravovaná štúdia revitalizácie námestia SNP, ktorá je v súčasnosti

v procese schvaľovania, resp., pripomienkovania vo forme verejnej vyhlášky č.j.1188/2009/DKa- rozh.
vyvesenej v  Detve, dňa  04.08.2009 v rámci stavebného konania na verejnej tabuli a internetovej
stránke mesta Detva.

Doporučujeme  aby bol chodník pre cyklistov na Námestí SNP vedený inak, než určuje
štúdia, a teda v súlade s územným plánom mesta Detva  po pravom brehu Detvianskeho potoka.
Návrh vedenia chodníkov pre cyklistov v tomto zámere – časť D - výkres 1.4
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Etapa VIII.
Etapa VIII. začína novým  mostným objektom cez potok Detvianka. V ďalšom území tejto časti

trasy je pre chodník pre cyklistov  zrejme jediné možné riešenie  - využiť ul. Kúpeľnú ako zlúčenú
komunikáciu oddelenú vodorovným dopravným značením, kde bude mať chodník pre cyklistov šírku
podľa možného priestoru.

Komunikácia bude zrejme nadmerne zaťažovaná len v prípade konania akcií na amfiteátri Detva
a preto veríme, že občania a obyvatelia tejto časti nájdu pochopenie a dostatok tolerancie pre takéto
nevyhnutné riešenie.

Chodník pôjde ďalej samostatne v záreze, poza studničku až po vyústenie na amfiteáter.

Záver

Budovanie  chodníkov pre cyklistov sa začína rozbiehať už aj na Slovensku. Podnietili to hlavne
hodnotiace kritéria jednotlivých výziev zo štrukturálnych fondov. Samotná potreba alebo existencia
takéhoto druhu cestnej komunikácie je však v našom podvedomí stále akým si zbytočným  luxusom,
vecou nepotrebnou, alebo niečím čo dokonca prekáža pri stavbe ciest pre motorové vozidlá -  pretože tie
sú nám najpotrebnejšie – nevyhnutné!

Obyvatelia  – hlavne vo väčších  mestách si už začínajú uvedomovať, že životný štýl, ktorý nám
prináša súčasná doba  t.j. sedavé zamestnanie, počítače, nedostatok pohybu prináša zo sebou síce
pohodlie, ale aj choroby o ktorých naši predkovia ani netušili. Oslabená imunita prináša alergie všetkého
druhu a  pravdepodobne na všetko.

Dostať sa z tohto bludného kruhu je možné len  zmenou  životného štýlu, priblíženie sa človeka
k prírode, v schopnosti zmeniť svoje zaužívané stereotypy. Zmeniť svoje zvyky, stereotypy znamená aj
zmena nášho pohľadu na spôsob dopravy do zamestnania, do obchodu, na dovolenku, alebo len tak do
prírody, pre dobrý pocit.

Ľudia v zapadanej časti EÚ si už dávno uvedomili túto potrebu zmeny životného štýlu, ale
uvedomili si aj rozpor modernej doby.

 Na jednej strane je potreba zmeny, na druhej strane je problém  kde túto potrebu realizovať.
Cestné komunikácie sú nebezpečné, prepchané autami,  presiaknuté exhalátmi z výfukových plynov. A
práve z tohto dôvodu sa pred pár desiatkami rokov vybrali samosprávy miest na západe EÚ cestou
rozdelenia motorovej a nemotorovej dopravy.

Dali tak šancu svojim občanom, deťom realizovať svoju  potrebu zmeny  - zmeny k zdravšiemu
a bezpečnejšiemu spôsobu prepravy, dopravy niekam na výlet, do práce, alebo len tak  pre radosť
z pohybu. Dnes obdivujeme  mestá na západe EÚ akú majú vybudovanú infraštruktúru, chodníky pre
cyklistov, pre in-line  korčuliarov, ale túto šancu máme teraz aj my.

Je to výzva  pre občanov, poslancov, pre úradníkov ako veľmi chceme túto šancu chytiť do rúk
a skúsiť vybudovať niečo pre seba, pre deti pre väčšiu bezpečnosť tých, ktorí sa rozhodli pre zmenu.
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časť B     EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE

Finančná analýza nákladov na realizáciu trasy je kalkulovaná len pre hlavnú trasu  - samostatný
obojsmerný chodník pre cyklistov Žel. stanica - Detviansky amfiteáter, s celkovou dĺžkou 4,6 km.
Tento je pre potreby obyvateľov mesta Detva prioritný a navrhujeme zrealizovať ho v najbližšom
období – do r. 2013.
Ostatné vedľajšie chodníky pre cyklistov, značené cyklotrasy, športové cyklistické areály, sú opísané len
v textovej časti. Nie sú predmetom realizačnej časti štúdie, odporúčame zaradiť ich do rozvojových
dokumentov a ďalších realizačných zámerov mesta.

B1. STRUČNÁ FINANČNÁ ANALÝZA NÁKLADOV NA REALIZÁCIU
TRASY

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZÁCIU CHODNÍKA PRE CYKLISTOV
Železničná stanica Detva – Areál Detvianskeho amfiteátra  v dĺžke  4 596,30 m

CENA SPOLU
REALIZAČNÝ ÚSEK bez DPH s DPH
ETAPA I 208 053,92 € 247 584,16 €
ETAPA II 178 376,67 € 212 268,24 €
ETAPA III 201 555,98 € 239 851,62 €
ETAPA IV 156 221,28 € 185 903,32 €
ETAPA V 159 742,20 € 190 093,22 €
ETAPA VI 113 718,17 € 135 324,62 €
ETAPA VII 68 386,33 € 81 379,73 €
ETAPA VIII 151 953,16 € 180 824,26 €
CELKOM 1 238 007,71 € 1 473 229,17 €

37 296 220,27 Sk 44 382 502,12 Sk

Náklady uvádzame po jednotlivých etapách, ktoré boli rozvrhnuté do 8-mich realizačných úsekov
s ohľadom na záber súkromných pozemkov i súvisiace aktivity v meste.
Náklady neuvádzame pre variantné riešenia, ale len pre hlavné etapy. Variantné riešenia boli v procese
spracovania štúdie pracovnou skupinou vylúčené z finálneho zámeru.
Záber súkromných pozemkov a odhadovaná cena na ich výkup boli stanovené podľa prepočtov,
porovnaním pozemkových máp výkupového elaborátu od geodetov a skúseností odboru správy majetku
MsÚ Detva. Pre vedenie chodníka pre cyklistov treba vymedziť v teréne min. 6m  široký koridor
(chodník, deliace pásy, osvetlenie, lavičky, výsadba stromov a. p.)
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B2. MOŽNOSTI FINANCOVANIA CYKLISTICKÝCH CHODNÍKOV

Realizáciu chodníka pre cyklistov mestom Detva je  možné finančne zabezpečiť:
vnútornými zdrojmi -  za ktoré považujeme financie z rozpočtu mesta Detva
vonkajšími zdrojmi  – finančné zdroje, o ktoré je možné sa uchádzať vo výzvach štrukturálnych
fondov, Programu rozvoja vidieka, nadácii pôsobiacich na Slovensku, úverové zdroje bánk, finančná
podpora vo forme daru od významnejších podnikateľských subjektov, ktorí si osvojili myšlienku
filantropie a začínajú podporovať verejno-prospešné aktivity.

ŠTRUKTURÁLNE FONDY
REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM / ROP

Riadiaci orgán: MVaRR SR, s presunom implementačných úloh na samosprávne kraje
Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel
Opatrenie 4.1 - Regenerácia sídiel ROP

Oprávnené aktivity pre skupinu „Revitalizácia verejných priestranstiev sídla“
a) úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene;
b) výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení;
c) výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás vrátane dopravných subsystémov;
d) rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane dopravných subsystémov;
e) rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na

miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy;
f) rekonštrukcia a výstavba zastávok;
g) rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení;
h) úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v nadväznosti na

realizáciu iných investičných aktivít (podmienkou je písomný súhlas správcu vodného toku, t.j.
Slovenského vodohospodárskeho podniku v prípade vodohospodársky významných tokov
a sčasti aj drobných tokov alebo inej štátnej organizácie v prípade určitých drobných vodných
tokov s realizáciou projektu. Písomný súhlas obsahuje identifikáciu projektu formou uvedenia
čísla projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, dátumu jej vyhotovenia a uvedením jej
autora.);

i) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné obstarávanie
v rozsahu podľa Programového manuálu ROP.

Minimálny rozsah operácie (projektu) v rámci aktivity revitalizácia verejných priestranstiev sídla zahŕňa
minimálne štyri činnosti z uvedeného zoznamu a) až h).

Finančné limity pre projekt:
Min. celkové oprávnené výdavky – 170 000 Euro
Max. celkové oprávnené výdavky - 2 300 000 Euro
Finančná spoluúčasť žiadateľa: 5%

Oprávnený žiadateľ:
Obec – založená v zmysle zákona č.369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín výzvy: Prebieha
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REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM / ROP

Riadiaci orgán: MVaRR SR, s presunom implementačných úloh na samosprávne kraje

Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 3.2 – Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Oprávnené aktivity pre skupinu „Investičné aktivity v cestovnom ruchu

a) podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy , orientačné tabule,
chodníky, verejné sociálne zariadenia, odpočívadlá, lyžiarske a bežecké trate a pod.) priľahlej ku
komplexným strediskám CR s celoročným využitím v územiach, ktoré sú v Novej stratégii CR SR do
roku 2013 definované ako územia s medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne
vyššej kategórie ako príslušný región v znení jej prípadných aktualizácií, resp. do území s existujúcim
cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom pre jeho rozvoj

Finančné limity pre projekt:

Min. celkové oprávnené výdavky – 165 000 Euro
Max. celkové oprávnené výdavky - 3 700 000 Euro
Finančná spoluúčasť žiadateľa: 5%

Oprávnený žiadateľ:

a) Obec – založená v zmysle zákona č.369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b) Partnerstvo, obec –vyšší územný celok,  s aktívnym zmluvným partnerstvom pre projekt

Predpokladaný termín výzvy: November 2009

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE NA PROG. OBDOBIE 2007-2013

Riadiaci orgán : Ministerstvo životného prostredia  /www.enviro.gov.sk/
Prioritná os 2 : Ochrana pred povodňami
Operačný cieľ: 2.1 preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
Prioritná os 2 -  Ochrana pred povodňami
Špecifický cieľ: Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami

Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
Hlavným zameraním operačného cieľa 2.1 je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou
preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené
nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie
vody revitalizáciou povodí.

Oprávnené aktivity:
I. skupina aktivít: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom
protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom
Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska najmä:

A. technické a biotechnické opatrenia v povodí spomaľujúce odtok vôd z povodia do vodných
tokov,

B. výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na
prečerpávanie vnútorných vôd

C. úprava tokov a ich nevyhnutná oprava, údržba, ako aj budovanie poldrov

Oprávnený žiadateľ:
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Pre skupinu aktivít I. Operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú
oprávnenými žiadateľmi:

- správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne
organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona,

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných
tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004,

- mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo
výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,

Miesto realizácie projektu:

Pre Prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky
(celý región NUTS I).

Zdroj financovania:
Pre Prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami je zdrojom financovania Kohézny fond.

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007-2013, OS 4 LEADER

4P – PROGRAM PRE PRÍŤAŽLIVÉ PODPOĽANIE
INTEGROVANÁ STRATÉGIA MAS PODPOĽANIE

Riadiaci orgán: Ministerstvo Pôdohospodárstva
Implementácia stratégie: MAS Podpoľanie
Prioritná os 2 – Budovanie lokálnej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie 2.1.3 – Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

Oprávnené aktivity:
Činnosti zamerané na zlepšovanie kvality dopravnej a technickej  infraštruktúry a zlepšovanie vzhľadu
obcí  súvisiace  s podporou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu (náučné chodníky, cyklotrasy a pod.)

Finančné limity pre projekt:

Min. celkové oprávnené výdavky – 6 639 Euro
Max. celkové oprávnené výdavky - 66 388 Euro
Finančná spoluúčasť žiadateľa: 0 %

Oprávnený žiadateľ:
Obec – založená v zmysle zákona č.369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so
sídlom na území MAS Podpoľanie

Predpokladaný termín výzvy: December 2009
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INÉ FINANČNÉ ZDROJE
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MAĎARSKÁ REPUBLIKA –
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

Prioritná os 2 - 2.3 Budovanie malej dopravnej infraštruktúry, cyklistických trás a verejná doprava
Opatrenie 2.3.1 - Budovanie malej cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a cyklistických trás

Oprávnené aktivity:
Podpora aktivít na rozvoj cezhraničných ciest a cyklistických trás. Budovanie cyklistických ciest pozdĺž
vozoviek, ktoré vedú k hranici, prechádzajú ju a spájajú obce pozdĺž hranice.

Finančné limity pre projekt:
Min. celkové oprávnené výdavky –200 000 Euro
Max. celkové oprávnené výdavky -  2 000 000 Euro
Finančná spoluúčasť žiadateľa: 5 %

Oprávnené územie:
Banskobystrický kraj
Oprávnený žiadateľ:
Obce, mestá, MVO,
Partnerstvo na maďarskej strane je nevyhnutné pre uchádzanie sa o finančný príspevok.

Predpokladaný termín 3. výzvy: Február – marec  2010

PODPORA OCHRANY PRÍRODY A BIODIVERZITY V MESTSKÝCH
OBLASTIACH, národná súťaž

Realizuje: REC SLOVENSKO v rokoch 2009 - 2011 s predpokladaným celkovým rozpočtom
1 695 832 €.
Financovaného z programu EÚ LIFE+.
www.udrzatelnemesta.sk

NADÁCIA EKOPOLIS
Program:  GREENWAYS
Podporované aktivity: budovanie GREENWAYS, chodníkov pre cyklistov
Finančné možnosti:  Max. 6666 Euro
Oprávnený žiadateľ: MVO
Predpokladaný termín výzvy: Február – marec  2010

Pripravované finančné programy a finančné zdroje s pravidelnými výzvami
pre finančnú podporu

NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS, www.eeagrants.sk
ŠVAJČIARKSY FINANČNÝ MECHANIZMUS (v štádiu prípravy), sfm.vlada.gov.sk
NADÁCIA PONTIS, www.nadaciapontis.sk
NADÁCIA SPP, www.nadaciaspp.sk
ZELENÝ PROJEKT, MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, www.envira.sk
ÚRAD VLÁDY SR, www.government.gov.sk

http://www.udrzatelnemesta.sk/
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