
 SPRIEVODNÝ LIST K PETÍCII  
 
Prírodné podmienky pre horskú cyklistiku  sú u nás skvelé avšak rôzne zákazy a príkazy obmedzujú 
pohyb horského cyklistu. Niektorí motoristi neradi vidia cyklistov na cestách, lesáci a poľovníci 
v lesoch, ochranári v prírode, turisti na turistických trasách. Častokrát sú zákazy veľmi nelogické, 
sledujúce len jeden cieľ – zdanlivo najjednoduchší spôsob ochrany – plošný zákaz vstupu do určitých 
území.  
Ak budeme pasívni, podobne ako v USA (viď. článok VELO 4-2002 str.11) sa môžeme dočkať 
výrazných zákazov horskej cyklistiky. V súčasnosti naši zákonodarci pracujú na príprave novely 
zákona, ktorý je podľa nášho názoru príliš prísny voči cyklistom. 
Prispejte prosím svojim podpisom k petičnej akcii za  podporu a rozvoj regulovanej cykloturistiky 
u nás.  
 
Čo  by sme dopručovali na novele zákona č.287/1994 Z.z. zmeniť: 

Vzhľadom na skutočnosť, že veľmi vysoké percento územia hornatých oblastí Slovenska má 
(v blízkej budúcnosti bude mať) II. a vyšší stupeň ochrany je návrh novely príliš prísny voči cyklistom 
najmä horským. Veď len tohto roku nám pribudli zase 2 národné parky: Veľká Fatra a Slovenský kras, 
najbližšie by mal pribudnúť NP Krupinská planina.  

Novopripravovaný zákon obmedzujúcim pre rozvoj cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 
v týchto územiach. Novela nezohľadňuje skutočnosť, že v súčasnosti nie je a v najbližších rokoch 
zrejme nebude  na Slovensku prostredie pre vybudovanie dostačujúcej siete značených cyklotrás a ich 
údržbu. V praxi to bude znamenať bežné a masívne porušovanie zákona bez možnosti sankcie a je teda 
otázne, či takýto návrh je vlastne zmysluplný. Podľa nášho názoru takéto znenie zákona 
nezabezpečuje napĺňanie jeho poslania, pretože neumožňuje efektívne v praxi regulovať pohyb 
cyklistov v chránených oblastiach, iba vytvorí podmienky pre občasné a nesystémové postihovanie 
jednotlivcov. Samotné deklarovanie   urýchlenia  budovania cyklotrás nestačí.  Chýba tu výrazná 
koncepčná a finančná  podpora tohto zámeru ako zhora tak aj zo strany miestnych inštitúcií.  Taktiež 
údržba značenia je vzhľadom na vysoký stupeň vandalizmu a neuvedomelosti verejnosti (ale aj iných 
skupín, ktorým sú značené cyklotrasy nie po vôli) u nás veľmi problematická a vôbec nie sú utvorené 
predpoklady pre trvalú udržateľnosť značenia cyklotrás. Sme presvedčení, že v období  kým budú 
vybudované systémové predpoklady k tomu aby značené cyklotrasy mohli byť budované a udržiavané 
bude ďaleko vhodnejšie umožniť pohyb aj po „povolených cyklotrasách“, ktoré môžu a nemusia byť 
vyznačené.  
Návštevné poriadky Národných parkov sú v praxi často vytvárané izolovane, neprihliada sa dostatočne 
na zámery a záujmy miestnych obyvateľov a iných inštitúcií, čo  neskôr spôsobuje nežiadúcu bariéru 
medzi týmito záujmami, pričom by možno stačilo odkonzultovať si tieto veci a nájsť prijateľné 
riešenia vopred. Preto doporučujeme zapojiť do procesu prípravy návštevných poriadkov aj verejnosť. 

Domnievame sa, že zákon je v rozpore s inými legislatívnymi normami a rozvojovými plánmi 
Slovenska, keďže bude brániť rozvoju turizmu, ktorý je uznávaný ako jeden z hlavných smerov 
rozvoja Slovenska. 

 
Sme presvedčení, že regulovanou cykloturistikou zosúladíme záujmy ochrany prírody a 

cykloturistov v citlivých lokalitách, vychádzajúc z presvedčenia, že bicykel a cykloturistika majú  aj 
výrazné pozitívne environmentálne vplyvy . 
 
Predkladatelia petície:  Ján Ľupták, Námestie mieru 31, 96212 Detva  

Michaela Galvánková, Poľná 8, 97652 Čierny Balog 
Ján Roháč, Dolná ružová 6, 96901 Banská Štiavnica 
Peter Patsch, Clementisova 4, 901 01 Malacky   

 
Petičné hárky dajte môžu podpísať všetci, ktorí sa stotožnia s obsahom tejto petície.  
Petičné hárky ako aj sprievodný list k petícii môžete volne kopírovať a šíriť. 
 
 
Bližšie informácie a petičné hárky zasielajte na adresu: 
Cykloklub Poľana, Námestie mieru 31, 962 12 Detva, cyklopolana@slovanet.sk, tel. 045/ 5457692 
www. cyklopolana.slovanet.sk  

mailto:cyklopolana@slovanet.sk

	Prírodné podmienky pre horskú cyklistiku  sú u nás skvelé av
	Ak budeme pasívni, podobne ako v USA (viď. článok VELO 4-200
	Petičné hárky dajte môžu podpísať všetci, ktorí sa stotožnia
	Petičné hárky ako aj sprievodný list k petícii môžete volne 

