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1 ZHRNUTIE
Spoločnosti KTI - Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. - Inštitút dopravných vied n.o., s.r.o.,
Inštitút priestorového plánovania, o.z. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Regionálna rozvojová agentúra Západné Zadunajsko (WestPannon) so strategickým partnerom GyőrSopron-Ebenfurti Vasút - Železnice Győr-Sopron-Ebenfurt (GYSEV) a s podporou Európskej únie
realizovali projekt s názvom Trvalo udržateľný rozvoj dopravy prostredníctvom zlepšenia
informačných služieb a intermodality v maďarsko – slovenskom pohraničí známy pod skratkou
Transhusk Plus. V období od 1. januára 2014 do 30. júna 2015 v rámci projektu:
 bola preskúmaná možnosť vytvorenia informačného systému, týkajúceho sa cezhraničnej
dopravy šetrnej k životnému prostrediu (ŽP),
 bola preskúmaná možnosť vytvorenia najmenej dvoch intermodálnych uzlov (cestná doprava
a dopravné módy šetrné k ŽP),
 bol vyhotovený softvér, vhodný na plánovanie cezhraničných cyklotrás,
 bola na mnohých podujatiach a prostredníctvom iných komunikačných kanálov verejnosť
oboznámená s cieľmi a výsledkami projektu.
Cieľom tejto štúdie bolo zadefinovanie podmienok cezhraničnej dopravy šetrnej k ŽP v regióne,
zhrnutie základných požiadaviek, ktoré možno sformulovať v súvislosti s plánovačom cezhraničných
trás dopravy šetrnej k ŽP, ako aj technická špecifikácia softvéru na plánovanie trás.
Program na plánovanie trás, získaný v rámci projektu v procese verejného obstarávania, musel spĺňať
rôzne kritériá. Sú medzi nimi kritériá súvisiace s prevádzkou, akým je napríklad v prípade projektov
EÚ povinné prevádzkovanie ďalších päť rokov, resp. kritériá odzrkadľujúce požiadavky budúcich
užívateľov, ako napr. vyvinutie mobilnej aplikácie.
Keďže na internete je dostupných viacero plánovačov trás, boli predstavené príklady vybraných
maďarských, slovenských a medzinárodných riešení. Mnohé z nich boli inšpiráciou aj pre tento
projekt. Na internete sú dostupné aj plánovače spájajúce plánovač cyklotrás s plánovačmi
dopravných spojení. Takéto riešenie však v maďarsko – slovenskom pohraničnom území dosiaľ
nebolo vytvorené.
Analýze stavu predchádzal rozsiahly výskum a zber údajov. Počas neho boli zbierané nasledujúce
údaje:
 zber máp, týkajúcich sa riešeného územia (geografické, topografické, dopravné a pod.),
 prieskum domácností v súvislosti s cestovaním obyvateľstva, s dopravnými zvyklosťami
a charakterom cezhraničných ciest (bolo skúmaných 300 domácností za vybraný okres, spolu
sa jednalo o 1200 domácností v každej krajine),
 interview so zúčastnenými štátnymi a mimovládnymi organizáciami (cestovný ruch, doprava).
Okrem toho bolo nutné preskúmať súčasnú situáciu ohľadom infraštruktúry, ako aj momentálne
známe predstavy rozvoja a tiež príslušné legislatívne prostredie v oboch krajinách.
Pri určení územia vhodného pre vykonanie prieskumu domácností boli brané do úvahy predovšetkým
obce najviac dotknuté cezhraničnou dopravou, ktoré neboli skúmané v rámci predchádzajúceho
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projektu TransHUSK. Hoci záujmovým územím tohto projektu je celé slovensko - maďarské
pohraničie, hlbšia analýza bola vykonaná len pre nasledujúce štyri menšie regióny:





Balážske Ďarmoty – Slovenské Ďarmoty,
Šalgotarján – Lučenec,
Ózd – Rimavská Sobota,
Nové Mesto pod Šiatrom – Slovenské Nové Mesto.

Do záujmového územia spadajú obce vzdialené 40 až 60 minút po ceste od viac než 650 km dlhej línie
hraníc. Toto územie zahsňa prakticky všetky pohraničné okresy na oboch stranách hranice.
V Maďarsku sú spomedzi turistických cieľových území najvýznamnejšie národné parky, v rámci nich
chránené krajinné oblasti, chránené prírodné územia a náučné chodníky. Spomedzi maďarských
národných parkov (Národný park Aggtelek, Balaton felvidék, Bükk, Duna – Dráva, Duna – Ipoly, Fertő
(Neziderské jazero) – Hanság, Hortobágy, Kiskunság, Körös – Maros, Őrség) je päť neoddeliteľnou
súčasťou cieľových území slovensko – maďarského cestovného ruchu.
Na Slovensku je na slovensko – maďarskom pohraničí súčasťou turistického ruchu Národný park
Slovenský kras, resp. nasledujúce chránené krajinné oblasti: Chránená krajinná oblasť (CHKO)
Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Latorica. Súčasťou prihraničných
okresov sú čiastočne aj Národný park Muránska planina, CHKO Štiavnické vrchy a CHKO Záhorie.
V dejinách sa človekom podmanené prostredie vždy integrovalo v súlade s náboženskými
a historickými tendenciami danej éry. Tieto hodnoty zveľaďovali prírodné danosti turistických
cieľových území. V rámci štúdie boli v stručnosti opísané štyri dôležité turistické atraktivity rozličného
charakteru v Maďarsku a dve najväčšie mestá Slovenska: Bratislava a Košice, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou slovensko-maďarského pohraničia.
Predstavené boli taktiež možnosti spojenia cyklocestovného ruchu, resp. železničnej dopravy (šetrnej
k ŽP), ako aj situácia v oblasti služieb cykloturistom v regiónoch na oboch stranách hranice:
reštaurácie, ubytovacie zariadenia, požičovne a servisy bicyklov, možnosti intermodality a prepravy
bicyklov.
Detailne boli opísané aj vzťahy cezhraničnej cykloturistiky a cestnej dopravy. Preskúmané boli
aj inštitucionálne a legislatívne rámce spolupráce, ako aj zdroje dostupných informácií, spolu
s inštitucionálnym a legislatívnym rámcom samotného cestovného ruchu v oboch krajinách.
Analyzované boli dopravné zvyklosti obyvateľov v pohraničných regiónoch, so zvláštnym zreteľom
na cezhraničné cestovanie. Z výsledkov vyplýva, že silnejšie cezhraničné väzby sa vyskytujú
v územiach v blízkosti významnej turistickej atrakcie. Mobilita je navyše najvyššia tam, kde hranica
iba rozdelila dve časti obce, ako napr. v meste Nové Mesto pod Šiatrom, alebo v prípade mesta
Komárno. V týchto obciach je používanie bicykla oveľa bežnejšie. Celkovo je však počet návštev
na druhej strane hranice zanedbateľný, v čom hrá veľkú úlohu všeobecná hospodárska zaostalosť
skúmaných území. Cestujúci vyhľadávajú najmä voľnočasové aktivity, značné sú aj cesty
uskutočňované za účelom návštevy.
Z výskumov ďalej vyplýva, že rozhodujúcou hybnou silou cykloturistiky sú atraktivity, kvôli ktorým
by respondenti boli ochotní urobiť aj obchádzku, alebo podstúpiť iné nepríjemnosti. Okrem atraktivít
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bola pri výbere trasy dôležitá aj bezpečnosť a terénne pomery. Drvivá väčšina cyklistických výletov
mala charakter krátkej túry. Viacdenný program si zvolil pomerne malý počet respondentov. Medzi
vyhľadávanými službami uvádzali možnosti stravovania, v menšej miere aj možnosť odpočinku.
Workshopy (pracovné stretnutia) so stakeholdermi a interview so zástupcami inštitúcií vo veľkej
miere napomohli analytickej práci, na ktorej báze mohli byť definované problémy a ciele, ako
aj sformulovanie požiadaviek na objednaný softvér plánovača ciest a jeho technickú špecifikáciu.
Oblasťou záujmu plánovača ciest je minimálne 30 km široké územie slovensko - maďarskej hranice.
Aj preto vznikla požiadavka, aby aplikácia plánovača ciest zahsňala cestu vlakom z ktorejkoľvek
stanice alebo zastávky slovenskej či maďarskej siete železníc, s možnosťou napojenia
na cykloturistické trasy, chodníky a atrakcie.
Systém mal spĺňať nasledujúce požiadavky:
 neoddeliteľnou súčasťou riešenia je trojjazyčný maďarsko – slovensko – anglický verejný
webový portál,
 pozdĺž slovensko - maďarských hraníc je potrebné vybudovať súvislú sieť cyklociest, v šírke 30
km,
 údaje o cyklistických zariadeniach (cyklocesty, sklon cesty, údaje o premávke, cyklistické POI)
sú súčasťou systému,
 softvér preberá údaje potrebné na plánovanie z databázy KENYI,
 systém obsahuje aj údaje železničných cestovných poriadkov,
 softvér prijíma údaje zadané užívateľom (body záujmu - POI a ich atribúty) a integruje ich
do databázy. Vierohodnosť informácií je predbežne kontrolovaná. Kým neprebehne kontrola,
bude pri danej informácii uvedené, že ešte nie je overená a až po overení sa stane
plnohodnotnou súčasťou databázy,
 východzími a cieľovými bodmi vyhľadávača cyklotrás môžu byť napríklad:
o železničná stanica alebo zastávka,
o obec (s definovaným centrom obce),
o body záujmu – POI,
o ľubovoľný bod na mape zvolený prostredníctvom dvojitého kliknutia myšou,
 vyhľadávač cyklotrás preferuje cesty s nízkou premávkou a cyklocesty,
 vyhľadávač cyklotrás znázorňuje stúpanie, resp. klesanie,
 vyhľadávač cyklotrás vypočíta rôzne verzie cesty po zadaní požiadaviek, akými sú napr.
maximálne stúpanie alebo nízka premávka príp. úsek s vyšším slnečným svitom
 softvér je, v prípade viacdňovej cesty, schopný vyhľadať možnosti ubytovania, dostupné iba
odbočením z trasy, do vzdialenosti udanej užívateľom; vypočíta aj max. dennú dĺžku túry,
 železničný plánovač ciest zahrňuje len vlaky s možnosťou prepravy bicyklov,
 dokáže filtrovať medzi bodmi záujmu (POI) po zadaní názvu obce alebo dvojitým kliknutím
myši na mape užívateľom, resp. definovaním kruhu s nastaviteľným polomerom,
 aplikáciu je možné spustiť na webovom rozhraní osobného počítača; taktiež je možné
prezeranie na displeji smartfónu, resp. tabletu; momentálne sa vyvíja mobilná aplikácia (iOS,
Android, Windows Phone).
Softvér plánovača ciest je dostupný na webovej stránke projektu www.transhusk.eu.
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2 ÚVOD
Ukončením hraničných kontrol na vnútorných hraniciach EÚ a obmedzením na tzv. „schengenské
hranice”, sa zásadne zmenil voľný pohyb osôb a tovaru. V dôsledku zrušenia hraníc sa preto dá
prakticky nepozorovane prejsť z jednej krajiny do druhej. Odbúranie prekážok voľného pohybu
pracovných síl, ako aj možnosť priameho porovnania cien po zavedení spoločnej meny (vo väčšine
členských štátov) spôsobili, že každodenná spotreba, ale aj výkon práce prekročili politické hranice
jednotlivých členských štátov.
KTI (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. - Inštitút dopravných vied , n.o., s.r.o.) a IPP (Inštitút
priestorového plánovania, o.z.) získali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007-2013 podporu Európskej únie na uskutočnenie projektu
Rozvojová stratégia systému cezhraničnej verejnej dopravy v maďarsko-slovenskom pohraničnom
regióne. Realizácia projektu sa začala 1. septembra 2012 a trvala do 30. júna 2014. V rámci projektu
boli okrem definovania všeobecnej situácie hodnotené aj existujúce služby, zisťované základné
požiadavky najdôležitejších zúčastnených strán (obyvateľov, poskytovateľov služieb,
zamestnávateľov) a bol podaný návrh na realizáciu stratégie, ktorej cieľom bude rozvoj cezhraničnej
verejnej dopravy.
Po tom čo v roku 2013 k projektu pristúpil ďalší partner Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség - Regionálna rozvojová agentúra Západné Zadunajsko (WestPannon) so strategickým
partnerom Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút - Železnice Győr-Sopron-Ebenfurt (GYSEV), vyhrali partneri
v ďalšom výberovom konaní s názvom Trvalo udržateľný rozvoj dopravy prostredníctvom zlepšenia
informačných služieb a intermodality v maďarsko – slovenskom pohraničí”. Projekt bude
realizovaný pod názvom Transhusk Plus, a to v období od 1. januára 2014 do 30. júna 2015. V rámci
projektu:
•
•
•
•

bude preskúmaná možnosť vytvorenia informačného systému týkajúceho sa cezhraničnej
dopravy šetrnej k ŽP,
bude preskúmaná možnosť vytvorenia aspoň dvoch intermodálnych uzlov, ktoré
skombinujú verejnú dopravu módmi dopravy šetrnými k ŽP,
bude vyvinutý softvér, vhodný na plánovanie cezhraničných cyklotrás;
bude čo najširší okruh ľudí oboznámený s cieľmi a výsledkami projektu, a to nielen na
početných podujatiach, ale aj prostredníctvom iných komunikačných kanálov.

Táto štúdia je veľmi dôležitým prvkom projektu, kde sú zadefinované možnosti vytvorenia
informačného systému cezhraničnej dopravy šetrnej k ŽP. Cieľom štúdie je definovať podmienky
cezhraničnej dopravy (šetrnej k ŽP) v tomto regióne, zhrnutie základných požiadaviek v súvislosti
s plánovačom cezhraničných trás (šetrných k ŽP) a technická špecifikácia softvéru na plánovanie trás.
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3 METODOLÓGIA
3.1 METODOLÓGIA VO VŠEOBECNOSTI
Celkovým cieľom projektu je podpora udržateľnej cezhraničnej dopravy, poskytovanie informácií
o dopravných možnostiach aj pomocou rozvoja intermodálnych prepravných možností v oblasti
slovensko – maďarského pohraničia.
V rámci zisťovania najvhodnejších riešení bolo narábané s rozsiahlou databázou, obsahujúcou okrem
siete verejnej dopravy aj geografické, hospodárske a demografické údaje. Databáza bola doplnená aj
o cestovné zvyky a dopyt obyvateľstva regiónu, keďže majú rovnako podstatný vplyv na rozvoj
možných spôsobov dopravy (šetrných k ŽP). Táto databáza tvorí základ analýzy stavu.
Výsledky analýzy stavu a informácie získané od odbornej aj laickej verejnosti, štátnych a civilných
organizácií (Maďarský cestovný ruch a.s., zväz cyklistiky, turistické organizácie) boli základom pre
vypracovanie stromov problémov (pozri podkapitola 7.1). Na základe všetkých týchto informácií bol
vypracovaná technická špecifikácia zhsňajúci nároky na softvér plánovania cezhraničných trás
(šetrných k ŽP).

3.2 POUŽITÉ ÚDAJE
Analýze stavu predchádzal rozsiahly prieskum a zber údajov. Počas tohto procesu boli získané mapy
skúmaných regiónov (geografické, topografické, dopravné).
Súčasne bol uskutočnený:
1.

2.

3.

prieskum monitorujúci cestujúcich prechádzajúcich hranice autom na hraničných
priechodoch Balážske Ďarmoty (Balážske Ďarmoty) – Slovenské Ďarmoty, Somoskőújfalu
– Šomoška, Bánréve – Abovce a Sátoraújhely – Slovenské Nové Mesto,
prieskum domácností týkajúci sa cestovania, cestovných zvykov a charakteristík
cezhraničných ciest. Oslovených bolo 300 domácností za skúmaný okres a štát, spolu
2400 domácností,
interview so zúčastnenými štátnymi a civilnými organizáciami (cestovný ruch, doprava).

Dodatočne boli zozbierané aj všeobecné štatistické údaje:
-

populácia,
hospodárska situácia,
zamestnanosť resp. nezamestnanosť,
významní zamestnávatelia,
školstvo (vrátane dvojjazyčných škôl),
obchod,
možnosti voľnočasových aktivít .

Okrem týchto informácií bude ešte potrebné preskúmať aj súčasnú situáciu infraštruktúry,
v súčasnosti známe vízie rozvoja, ako aj príslušné legislatívne prostredie v oboch krajinách.
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3.3 ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE
Z hľadiska cyklodopravy sú hlavným záujmovým územím projektu obce ležiace v pohraničnej oblasti
vzdialené do 40 až 60 minút (cestnej časovej vzdialenosti) od slovensko-maďarskej hranice. Tieto
oblasti zahsňajú prakticky všetky okresy na oboch stranách hranice. Do niektorých analýz boli však
príležitostne zahrnuté aj ďalšie obce, ktoré ležia v danej časovej dostupnosti (vďaka existencii
pravidelných dopravných spojov). Jedná sa o vybrané obce okresov Bélapátfalva a Pétervására.
Na druhej strane vybrané obce okresu Kisvárda v župe Szabolcs – Szatmár boli vynechané, keďže
na Slovensko je možný prístup iba požitím priechodu v obci Pácin po ceste nižšej triedy. Aj preto trvá
cesta ku hraniciam z väčšej časti okresu viac ako 60 minút, a to je maximálna stanovená hranica pre
pravidelné cestovanie.
Z hľadiska cykloturistiky a budovania geografickej databázy bolo územie na Slovensku stanovené na
všetky okresy (jednotky LAU1) hraničiace s Maďarskom, vrátane obcí Bratislava a Košice (všetkých 9
okresov v rámci týchto miest). Predmetom geodatabázy sú však všetky cyklotrasy, ktoré začínajú
alebo končia na tomto území, ako aj všetky cyklomagistrály nachádzajúce sa na území príslušného
kraja (NUTS3, jedná sa o Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj).
Na maďarskej strane sa taktiež jedná o všetky hraničiace okresy (jednotky LAU 1) – pozri Mapa 1.
Mapa 1 - Záujmové územie z hľadiska cykloturistiky

Z hľadiska prieskumov domácností (kapitola 5) bola hlbšia analýza vypracovaná za štyri územne
menšie oblasti:
1.
2.
3.
4.

Balážske Ďarmoty – Slovenské Ďarmoty,
Šalgotarján – Lučenec,
Ózd – Rimavská Sobota,
Nové Mesto pod Šiatrom – Slovenské Nové Mesto.

Tieto oblasti dopĺňajú prieskumy uskutočnené v rámci projektu TransHUSK - okresy Győr a Dunajská
Streda, Komárom a Komárno, Ostrihom a Štúrovo (resp. Nové Zámky), Abaúj–Hegyköz (mesto Gönc)
a Košice. Podrobné analýzy týkajúce sa ostatných oblastí obsahuje štúdia TransHUSK4.

4

http://www.kti.hu/uploads/Projektek/Transhusk/TransHUSK_SK_final.pdf
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3.4 INTERVIEW
3.4.1

Metodika prieskumu domácností

V každej oblasti sme do prieskumu zahrnuli 300 domácností. To znamená, že sme oslovili 1200
domácností v oboch krajinách. Počet domácností v jednotlivých obciach regiónov, ktoré majú byť
zahrnuté do prieskumu, musí byť určený na základe populácie a vzdialenosti obce od hraničného
priechodu. Je totiž zrejmé, že čím viac obyvateľov má daná obec, tým viac osôb musí anketár v danej
obci vyhľadať. Zároveň však bude v obciach, ležiacich blízko hranice, pravdepodobne väčší počet
osôb, ktoré z nejakého dôvodu, viac-menej pravidelne, cestujú na miesta na druhej strane hranice.
Cieľom prieskumu domácností bolo zistiť práve tieto cezhraničné cestovné zvyky.
Zoznam adries domácností, ktoré majú byť v jednotlivých obciach zahrnuté do prieskumu, treba
vytvoriť náhodnou metódou v záujme toho, aby sa každý obyvateľ obce dostal do vybranej vzorky
s rovnakou pravdepodobnosťou. Keďže je známych niekoľko takýchto metód, metódu, ktorá má byť
použitá, si vyberie organizácia poverená realizáciou danej úlohy.
Pri jednej z metód sa najskôr v danej obci náhodne určí adresa a počet osôb, ktoré majú byť na tejto
adrese oslovené. Ak sa počet osôb, ktoré môžu byť na danej adrese anketované, líši od vopred
určeného počtu osôb, potom treba vyhľadať rovnakou metódou inú adresu.
Vzorka respondentov by mala čo najvernejšie odzrkadľovať zloženie populácie podľa pohlavia, veku,
či hospodárskej aktivity. V oslovených domácnostiach nemusí byť anketovaná každá osoba, pretože
čím väčšia je domácnosť, tým menej je pravdepodobné, že bude doma každý v tom istom čase.
S veľkosťou rodiny sa znižuje počet povinne anketovaných osôb.
Členovia domácností boli dopytovaní prostredníctvom dotazníka pozostávajúceho z asi 25 otázok.
Zisťované boli uskutočňované medzimestské cesty. Z časového hľadiska boli osobitne sledované cesty
realizované deň predo dňom anketovania, cesty realizované cez víkend pred anketovaním a na cesty
realizované na druhú stranu hranice v uplynulom období (v závislosti od toho, ako často cestuje
anketovaná osoba na druhú stranu hranice). Otázky sa týkali počiatočného a cieľového bodu cesty
(prípadne cestovného reťazca), doby trvania cesty a času odchodu, druhu použitého dopravného
prostriedka, účelu a frekvenciecesty. Okrem toho boli zisťované vybrané demografické
charakteristiky ohľadom príjmov domácnosti, disponibility osobným automobilom. Samostatnými
otázkami bol názor na ich dopyt po cezhraničnom cestovaní, ako aj zvyklosti ich cestovania na
bicykloch.
Anketovanie sa vo všeobecnosti odporúča realizovať na jeseň, alebo na jar, teda v takom období,
kedy netreba počítať so žiadnym faktorom, ovplyvňujúcim normálne bežné cestovanie. Takýmto
faktorom môže byť Sviatok všetkých svätých, školské prázdniny, Veľká noc a Turíce, týždeň na ktorý
padne 1. máj, príp. slávnostné ukončenie školského roka na stredných školách.
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3.4.2

Metodika interview s rôznymi zúčastnenými stranami (stakeholder)

Interview so subjektmi zúčastnenými na cestovaní šetrnom k ŽP (štátne a civilné organizácie
cestovného ruchu a cyklistiky) sú zdrojom dôležitých informácií týkajúcich existujúcich určitých
prekážok a problémov. Pre všeobecné definovanie a sumarizáciu problémov by interview mali byť
zostavené správnym štruktúrovaným spôsobom.
Definovanie a vymedzenie organizácií, zohrávajúcich úlohu v cestovaní šetrnom k ŽP, je dôležité
najmä z dvoch hľadísk:
 je dôležité nájsť osoby vhodné na hĺbkové (in-depth) interview, zamerané na definovanie
existujúcich prekážok a faktorov, ktoré ich spôsobujú,
 je dôležité oboznámiť sa s modelom organizovania a financovania dopravy šetrnej k ŽP
v jednotlivých krajinách, keďže rozdiely medzi modelmi môžu byť prekážkou rozvoja dopravy.
Relevantní respondenti môžu hrať v regulácii, organizovaní, resp. v prevádzkovaní dopravy šetrnej
k ŽP rôzne úlohy. Je potrebné nájsť a vybrať si vhodných respondentov z hľadiska ich kompetencií.
Relevantní respondenti môžu byť napríklad:









miestne úrady,
regionálne úrady,
centrálne úrady
špecializované dopravné úrady,
poskytovatelia turistických služieb,
turistické organizácie,
civilné organizácie cyklistiky,
cezhraničné inštitúcie a pod.

Zainteresovaní môžu byť aj ďalší, ako napríklad cirkvi, organizácie cestovného ruchu, školy, vysoké
školy, zamestnávatelia atď.
Cieľom interview je získať podkladové informácie potrebné pre možnosti odstránenia existujúcich
prekážok rozvoja cezhraničnej dopravy šetrnej k ŽP.
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3.5 METODOLÓGIA HODNOTENIA IT PODPORY
3.5.1

Metodológia hodnotenia informatických programov5

Program na plánovanie ciest, ktorý bude v rámci projektu zaobstaraný v procese verejného
obstarávania, bude musieť splniť viaceré hľadiská. Sú medzi nimi kritériá súvisiace s prevádzkou,
napr. povinné prevádzkovanie ďalších päť rokov v prípade projektov EÚ, príp. kritériá odzrkadľujúce
požiadavky budúcich užívateľov, napr. vyvinutie mobilnej aplikácie. Nižšie nasleduje popis
najdôležitejších kritérií, ktoré sú podrobne uvedené v tejto štúdii, ako aj v technickej špecifikácii
k verejnému obstarávaniu.
Kritériá spojené s prevádzkovaním:
 poverený dodávateľ zodpovedá za prevádzkovanie a údržbu v súlade so zmluvou, po dobu
piatich rokov, čo v sebe zahsňa:
o vybudovanie, nahranie a aktualizáciu databázy,
o preskúmanie a overenie použitých informácií,
o linky (odkazy),
 softvér má byť schopný prijímať informácie nahrávané užívateľmi a zabudovať ich
do databázy. Tieto informácie budú prechádzať priebežnou kontrolou. Kým neprebehne
kontrola, bude pri danej informácii uvedené, že ešte nie je overená a až po overení sa stane
plnohodnotnou súčasťou databázy,
 zabezpečenie základných dát: deľba práce medzi dodávateľom a objednávateľom,
 systém dokáže uložiť charakteristické atribúty jednotlivých prvkov, k nim sa môžu pridať nové
(napr. nová opravovňa bicyklov a pod.), alebo sa existujúce môžu doplniť o poznámky
užívateľov (feedback) – kontrola takýchto informácií a ich zabudovanie do základnej databázy
je úlohou dodávateľa,
 vývojové varianty:
o vytvorenie úplne nezávislého systému,
o doplnenie systému KENYI (www.kenyi.hu) o ďalšie vlastnosti - napr. viacjazyčnosť,
o kúpiť know-how od KENYI, rozvinúť ho ďalej podľa vlastných potrieb,
o iné.
Hľadiská užívateľov:
 možnosť vyhľadávania informácií v okruhu niekoľkých kilometrov, napr. železničná stanica,
obchod či ubytovanie do 10 km pomocou tzv. checkboxu (výberu obdĺžnika myšou)
s možnosťou výberu viacerých objektov naraz,
 použiteľnosť na rôznych platformách, kde sa ponúkajú tri možnosti:
o webová platforma len pre stolové počítače,
o webová platforma optimalizovaná pre stolové počítače a mobily,
o vývoj webovej platformy pre stolové počítače a aplikácia pre smartfóny (operačný systém
iOS, Android aj Windows Phone)
 výpočet variantov trás so zadávateľnými podmienkami akými sú napr. maximálne stúpanie,
štátna cesta a pod.,
5

IT východiská pre vytvorenie route plannera
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 flexibilita softvéru spočívajúca v zohľadnení možností vyhľadania ubytovacích zariadení
dostupných pri opustení trasy do určenej vzdialenosti v km,
 možnosť naplánovania si multimodálnej cesty, čo spočíva v zadaní počiatočného a cieľového
bodu a vo výpočte trasy príchodu k počiatočnému bodu a odvozu po ukončení túry
(z cieľového bodu).
Hore uvedené sú len vybrané významné kritériá. Všetky možnosti a funkcie, ktoré bude obsahovať
finálna verzia, resp. požiadavky k tomu potrebné, budú obsiahnuté v špecifikácii hotového
a schváleného softvéru pre plánovanie ciest.
3.5.2

Východiská pre budovane geodatabázy

Pred samotným vytváraním databázy bolo nutné zistiť možné zdroje dát. O týchto zdrojoch
pojednáva nasledujúca podkapitola. Na nasledujúcich riadkoch budú uvedené východiská budovania
databázy. Prvotným predpokladom bola analýza stavu cykloturistických portálov a serverov
poskytujúcich dáta v prijateľných formátoch pre GIS.
Ako prijateľné formáty pre GIS možno považovať všetky formáty, ktoré je možné použiť priamo alebo
prostredníctvom dátovej konverzie. V prvom prípade sa jedná o tzv. shapefile (.shp), resp.
personálnu a súborovú geodatabáza (.mdb, gdb.). v druhom prípade ide o možnosť formátov: .gpx
(bežne používané prístrojmi GPS), .kml, .kmz (natívne formáty Google Earth), príp. ďalšie (.mif, .dwg).
Podrobne k zdrojom dát sa osobitne za maďarskú a osobitne za slovenskú stranu venujú podkapitoly
6.1.1 a 6.2.1.
V súvislosti s budovaním geodatabázy a následným prepojením na plánovač trás je zaujímavým
príspevok Veselého (2002)6. Ten poskytuje aj konkrétnu podobu štruktúry dát vrstvy cyklotrás –
Tabuľka 1.
Tabuľka 1 Dátová štruktúra úseku cyklotrasy podľa Veselý (2002)
Atribut

Stručná charakteristika

geometrie

polylinie

počátek

název počátečního bodu

konec

název koncového bodu

délka

délka úseku

sjízdnost

-

lehký (zpevněný povrch, sjízdný na silničním kole)
sttední (nezpevněný povrch, dobte sjízdný na trekkingovém nebo
horském kole
těžký (technicky obtížný úsek, relativně bezpečně sjízdný)
velmi těžký (technicky velmi obtížný a nebezpečný úsek, místy je nutné
kolo ptenášet)
nesjízdný
zakázaný (úsek zakázaný z důvodu ochrany ptírody nebo jiných

6

Veselý, M. (2002): Možnosti využití geografických dat pro cykloturistiku. GIS... Ostrava 2002. Dostupné (201503-01) na: http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2002/Sbornik/Referaty/vesely1.htm
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důvodů)
značení

druh značení úseku:
-

poznámka

-

žádné
turistické – T barva (pt. T červená)
cyklotrasa – C číslo trasy (pt. C45)
cykloturistická trasa – C barva (pt. C bílá)
silnice – S číslo silnice (pt.S43)
naučná stezka – NS
místní značení – M barva

Poznámka k úseku napt. upozornění na zvláště nebezpečná místa apod.

délka trasy

Celková délka cyklistické trasy

druh kola

Druh kola, na kterém je trasa sjízdná
-

silniční (sjízdnost všech úseků: lehká)
trekkingové (sjízdnost všech úseků je maximálně těžká)
horské

výškový profil

Výškový profil cyklistické trasy

Itinerát s
kilometráží

Itinerát je složen:
-

3.5.3

km (vzdálenost od začátku trasy)
Uzel (název uzlového bodu)
sjízdnost úseku
značení úseku
odbočit na – informuje, po které komunikaci se má cyklista na ktižovatce
dát (pt. nalevo, druhá zprava …)
poznámka

Príklady dobrej praxe pre integrované „route plannery“

V súvislosti s prípravou „route plannera“ boli preskúmané rôzne príklady u nás a v zahraničí.
Do porovnania boli zahrnuté cykloportály s čo najbližšou funkcionalitou k funkcionalite vyhovujúcej
požiadavkám tohto projektu. V podkapitole 6.1.2 sú analyzované tri najvýznamnejšie plánovače
v Maďarsku, kapitola 6.2.2 poskytuje obdobnú analýzu na vybrané slovenské „route plannery“.
Zahraničné „route plannery“ sú rozoberané v podkapitole 6.3.1. Z nich sa k požiadavkám projektu
najviac približuje rakúsky portál „A nach B(.at)“.
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4 ANALÝZA STAVU
4.1 MOŽNOSTI CYKLOTURISTIKY V MAĎARSKU
4.1.1

Turistické cieľové destinácie

4.1.1.1 Prírodné zaujímavosti
Najvýznamnejšie spomedzi cieľových oblastí cestovného ruchu sú národné parky, chránené krajinné
oblasti, chránené územia a náučné chodníky. Z maďarských národných parkov (Aggtelek, Balaton –
felvidék, Bükk, Dunaj – Dráva, Dunaj – Ipeľ, Fertő – Hanság, Hortobágy, Kiskunság, Körös – Maros,
Őrségi Nemzeti Park) je päť neoddeliteľnou časťou cieľových oblastí slovensko – maďarského
cestovného ruchu (Obrázok 1).
Obrázok 1 Národné parky Maďarska

Zdroj: termeszetvedelem.hu, Natura 2000

Národný park Aggtelek (www.anp.hu)
Národný park, ležiaci na hranici Slovenska a Maďarska, bol založený v polovici 1980-tych rokov,
vyslovene s cieľom ochrany prírodných hodnôt (povrchové členenie a jaskyne pod povrchom), v
lokalite medzi krasovým územím Severného Maďarska (kedysi ako súčasť krasu Gemer – Torna)
a riekami Slaná a Hornád. Na území Národného parku Aggtelek sa nachádzajú početné stredoveké
pamiatky celoštátneho významu (Paulínsky kostol a kláštor Háromhegy, hrad Szádvár). Szádvár je
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obľúbeným cieľom domácich aj zahraničných turistov. K zrúcanine hradu vedie náučný chodník a je
z neho krásny výhľad (Obrázok 2).
Na území národného parku sa nachádza takmer 300 menších či väčších jaskýň, ktoré sa spolu s jaskyňami
Slovenského krasu stali súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. Na štátnymi hranicami rozdelenom, ale
geologicky jednotnom území, sa nachádza množstvo jaskýň rôznej genézy s rozmanitými formami a tvarmi
(jaskyňa Meteor, Rákócziho jaskyňa atď.). Najvýznamnejším predstaviteľom krasového územia je jaskyňa
Baradla (Obrázok 3), nielen kvôli jaskynnému systému a hydrologickému povodiu značných rozmerov, ale aj
kvôli významným podzemným biotopom. V jaskynnom systéme sú pre návštevníkov organizované
prehliadky, počnúc krátkou hodinovou prechádzkou, až po ťažšie 6 – 7 hodinové dobrodružné túry. Niektoré
z jaskynných siení sú vďaka svojej akustike a infraštruktúre vhodné aj na organizovanie koncertov, či
sobášov. Územie pôsobnosti Riaditeľstva Národného parku Aggtelek (ďalej len RNPA) bolo po prvý raz
rozšírené v roku 2001, keď bol celý vrch Esztramos vyhlásený za chránený (tu sa nachádza Rákócziho
jaskyňa), od roku 2006 je neoddeliteľnou súčasťou RNPA aj Chránená krajinná oblasť Zemplén.
Obrázok 2 Výhľad z hradu Szádvár smerom na Sződliget

Zdroj: vlastný
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Obrázok 3 Sieň obrov, jaskyňa Baradla, Aggtelek – Jósfafő

Zdroj: vlastný

Územie medzi sútokom riek Bodrog a Tisa (Bodrogzug) bolo zaradené do medzinárodného zoznamu
Ramsarských lokalít7 v roku 1989, kvôli jeho nenarušenej prírode a mimoriadne významným
biotopom vtákov. Pod Riaditeľstvo Národného parku Aggtelek spadajú dve chránené krajinné oblasti,
a to Chránená krajinná oblasť Tokaj – Bodrogzug a Chránená krajinná oblasť Zemplén. Z chránených
území sú to jazerá Mohos v lokalite Kelemér, nálezisko hominidov v lokalite Rudabánya a pod.
Národný park Bükk (www.bnpi.hu)
Stredná lesnatá časť pohoria Bükk bola vyhlásená za národný park na začiatku roku 1977. Čo sa týka
priemernej výšky, Bükk so strmými štítmi a hlbokými údoliami, je najvyšším pohorím Maďarska,
priemerná výška jeho vápencových vrchov je 800 – 900 metrov. Priestranné lúky na náhorných
planinách slúžia ako rozmanité biotopy pre rastliny a zvieratá, ktoré tu žijú, a medzi ktorými sa
nachádzajú druhy vzácne v domácom aj v medzinárodnom meradle. Keďže má pohorie krasový
charakter, nachádza sa tu rozsiahly jaskynný systém. Viac ako štvrtina sprístupnených jaskýň v
Maďarsku sa nachádza práve tu. V niektorých jaskyniach sa našli dokonca pozostatky pochádzajúce z
doby pračloveka. Zvyšky opevnení, hradísk, zrúcaniny hradov a kláštorov nám pripomínajú, že dejiny
tohoto pohoria sú úzko späté s dejinami Maďarska (Obrázok 4).

7

Ramsarský dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného
vtáctva, je jedným z najstarších medzinárodných dohovorov, podpísaný bol v roku 1975 (zdroj: wikipedia.org.).
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Obrázok 4 Opátstvo Bélháromkút v lokalite Bélapátfalva

Zdroj: vlastný

Riaditeľstvo Národného parku Bükk (ďalej len RNPB) vykonáva v súčasnosti na územiach severných
žúp (župa Nógrád, Heves, a západná časť župy Borsod – Abaúj – Zemplén) úlohy udržiavateľa
chránených a zvlášť chránených prírodných hodnôt a oblastí, území Natura 20008, ako aj úlohy
definované v dohovore o ochrane prírody. RNPB vykonáva dozor nad deviatimi chránenými
krajinnými oblasťami a 14 chránenými územiami, nachádza sa tu aj Chránená krajinná oblasť Hollókő
(Obrázok 5), ktorá je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO9 a Chránené územie - paleontologické
nálezisko Ipolytarnóc, ktoré získalo ocenenie Európsky diplom. Nachádza sa tu aj prvý cezhraničný
medzinárodný geopark na svete (Novohrad – Nógrád), ktorý zahsňa niekoľko chránených krajinných
oblastí a chránených území. Cieľom geoparku, do ktorého spadá 28 slovenských a 63 maďarských
obcí, je ochrana geologických pamiatok, prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu, zachovanie
a šírenie tradícií.

8

Natura 2000 je sústava chránených území, spoločne vytvorená členskými štátmi Európskej únie, s cieľom
chrániť vzácne a ohrozené druhy živočíchov, rastlín a najvzácnejších biotopov, a tým aj biologickú rozmanitosť,
a prispieť k udržaniu, resp. k obnoveniu našej výhodnej pozície v oblasti ochrany prírody (Zdroj:
natura2000.hu).
9
16. novembra 1972 sa zrodil doteraz najvýznamnejší prostriedok na zachovanie prírodných a kultúrnych
hodnôt celého sveta: Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Tento
dohovor je jedinečným právnym prostriedkom, uplatňujúcim globálnu zodpovednosť za ochranu svetových
kultúrnych a prírodných hodnôt.
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Obrázok 5 Hollókő – záber z ulice

Zdroj: vlastný

Národnýpark Dunaj – Ipeľ (www.dunaipoly.hu)
Jeden z najmladších národných parkov Maďarska je zároveň aj jedným z najrozmanitejších, za svoju
pestrosť vďačí štyrom krajinným oblastiam, ktoré ho tvoria, Pilišsko – Vyšehradské pohorie, pohorie
Börzsöny a údolie Ipľa, harmonicky doplnené Podunajskou časťou Dolnej zeme.
Poslaním národného parku je ochrana prírodných hodnôt (lesy hornatých oblastí a biotopy v okolí
riek) týchto krajinných oblastí. Národný park Dunaj – Ipeľ (ďalej len NPDI) leží v strednej časti
Maďarska, rozprestiera sa od severného cípu Budapešti až po maďarsko – slovenské hranice. Ako
základ pre vytvorenie chránenej oblasti slúžili chránené krajinné oblasti vytvorené v roku 1978 (CHKO
Pilis, CHKO Börzsöny - Obrázok 6), doplnené o ďalšie hodnotné a rozsiahle oblasti.
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Obrázok 6 Výhľad z vrchu Csóványos smerom do vnútra pohoria Börzsöny, Chránená krajinná oblasť
Börzsöny

Zdroj: vlastný

Tento národný park, podobne ako Národný park Bükk, je členom sústavy Natura 2000. Chránenú
krajinnú oblasť vyhlásilo UNESCO v roku 1981 za Biosférickú rezerváciu10, čím bola oenená nielen
miestna biodiverzita, ale aj výchova zameraná na zvyšovanie environmentálneho povedomia. Úsek
údolia Ipľa je Ramsarskou lokalitou, je teda zaradená do zoznamu mokradí medzinárodného významu.
Národný park Fertő – Hanság (www.ferto-hansag.hu)
Národný park Fertő – Hanság bol za národný park vyhlásený v roku 1991, časť Fertő je od roku 1977
chránenou krajinnou oblasťou. Od roku 1979 je zaradená do siete UNESCO Biosférické rezervácie, a
od roku 1989 je ako Ramsarská lokalita zaradená aj do zoznamu mokradí medzinárodného významu.
V lokalite Fertő hraničia klimatické pásma, aj pásma flóry a fauny. Za svoju krásu vďačí tento kraj
v Európe jedinečným danostiam a pestrosti biotopov, vyskytujúcich sa na malom území. Jeho
hlavnými časťami sú lokality Hanság a Tóközel, ako aj povodie rieky Répce. Na jar roku 1994 vznikol
spojením rakúskeho a maďarského národného parku prvý cezhraničný národný park v Maďarsku.
Neziderské jazero (Fertő – tó) s rozlohou 309 km² je najzápadnejším predstaviteľom euroázijských
slaných stepných jazier. Jeho značná časť, ležiaca na maďarskom území, je močaristá a porastená
tsstím. V okolí jazera možno pozorovať nevšedné druhové bohatstvo vodných bezstavovcov, rýb,
obojživelníkov a vtákov.
Národný park, okrem činnosti súvisiacej s ochranou prírody, umožňuje aj odpočinok (šetrný k ŽP). Na
internetovej stránke sú predstavené územia, náučné chodníky a možnosti ubytovania. Túry,
podujatia, školy v prírode, letné tábory organizované riaditeľstvom, umožňujú dôkladne spoznať túto
nádhernú krajinu.
4.1.1.2 Kultúrno-historické zajímavosti
V dejinách sa človekom podmanené prostredie vždy integrovalo v súlade s náboženskými a
historickými tendenciami danej éry. Tieto hodnoty zveľaďovali prírodné danosti turistických cieľových
území. V rámci štúdie boli v stručnosti opísané štyri dôležité turistické atraktivity.

10

Biosférická rezervácia je chránené územie, vytvorené v rámci programu UNESCO Človek a biosféra
(Programme on Man and the Biosphere - MAB)
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Hrad Mosonmagyaróvár
V Mošonskej oblasti bolo v stredoveku postavených mnoho strategicky dôležitých hradov,
najvýznamnejším z nich bol hrad Mosonmagyaróvár. Hrad dal postaviť kráľ Štefan I., zakladateľ
Uhorského štátu, hrad mal podobne ako hrady županských panstiev steny postavené z drevených
kolov v priečinkovej štruktúre, naplnené zemou, s obytnými domami na vnútornom dvore.
Po tatárskych vpádoch si zachoval svoju vedúcu úlohu, ale stal sa už opevnením zemepánov,
postaveným z kameňa.
Na začiatku 14. storočia ho obsadil rod Kőszegi, od nich ho získalo späť vojsko kráľa Karola I. z Anjou.
V stredoveku hrad striedavo vlastnili rôzne barónske rodiny. Postupne rozširovali hradby a budovy
hradu, vždy podľa predstáv majiteľa, ale v čase tureckých vpádov stála v popredí obrana. Ešte v roku
1529 sa vojenský vodcovia Habsburgovcov vzdali tohoto územia, ale po úspešnej obrane vo Viedni
uznali, že v záujme rakúskych gubernií je životne dôležitá prestavba hradu na nárazníkovú zónu.
Podľa projektov talianskych vojenských inžinierov stredoveké centrum hradu obkolesili hradbou
s delovými vežami, a mesto chránili mestskými hradbami, do priekopy pod nimi napustili vodu
z blízkeho Mošonského Dunaja.
V roku 1605 si hajdúsi Istvána Bocskaiho nevedeli s pevnosťou poradiť, na rozdiel od vojska
sedmohradského kniežaťa Gábora Bethlena, ktoré hrad dobylo bez jediného výstrelu z dela. Podobná
kapitulácia sa udiala v roku 1683, keď hrad spolu s ostatnými zadunajskými hradmi kapituloval pred
veľkovezírom Kara Mustafom, tiahnúcim s obrovským vojskom na Viedeň. V čase povstania Františka
II. Rákócziho zostalo toto územie pod dozorom cisárskych vojsk.
V 18. storočí hrad stratil svoj vojenský význam, hradby okolo prekvitajúcej obce boli zbúrané, do
vnútorného hradu bola v roku 1818 umiestnená hospodárska akadémia. Dnes sa tu nachádza Fakulta
poľnohospodárstva a potravinárskych vied Univerzity Západného Maďarska.
Ostrihomská bazilika
Ostrihomská bazilika (Obrázok 7) je význačnou architektonickou pamiatkou Strednej Európy. Jej
dejiny sú úzko späté s dejinami Karpatskej kotliny a s minulým tisícročím maďarského národa. Dejiny
tohoto kostola dovolia nahliadnuť do dejín celého tohoto územia. Pravá strana Dunaja v okolí
Ostrihomu (oblasť ústia Hronu vlievajúceho sa do Dunaja) bola už v dobe rímskej významným
miestom, tvorila súčasť panonského obranného systému a počas vojen proti germánskym kmeňom
sa dostala do popredia záujmu.
Ostrihom sa stal v IX. storočí jedným z posvätných miest Maďarska. Hradný vrch, týčiaci sa nad
rovinou, je výhodný zo strategického hľadiska a pôsobí majestátne. Na centrum štátu a cirkvi
Ostrihom pozdvihol v dobe Štefana I. knieža Gejza a jeho syn. Reorganizáciou spoločenského
poriadku získal svoje definitívne postavenie. V rovnakom období (rok 1001) bol korunovaný Štefan I.
a bola založená Ostrihomská arcidiecéza. Ostrihomskí arcibiskupi si dali svoje príbytky postaviť na
hradnom vrchu a okolo roku 1010 dali na pamiatku pražského biskupa Svätého Vojtecha postaviť
katedrálu. Ostrihomský arcibiskup má právo korunovácie, je hlavným kňazom kráľovskej rodiny a
zastáva aj vysoké verejnoprávne funkcie. Na stredovekú architektúru Ostrihomu mal veľký vplyv
cisterciánsky rád, ktorý sa tu usadil a ich architektonický štýl, tzv. burgundská gotika.
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Obrázok 7 Ostrihomská bazilika

Zdroj: vlastný

V predsieni baziliky stojí socha kráľa Ľudovíta Veľkého (1342 – 1382) a arcibiskupa Csanáda Telegdiho
(1330 – 1349), ktorý dal v 1340-tych rokoch zrekonštruovať katedrálu a arcibiskupský palác.
Návštevníci si so záujmom prehliadajú Bakócziho kaplnku, majstrovské dielo v renesančnom štýle,
vytesané z červeného mramoru. Kardinál Tamás Bakócz, primas – arcibiskup (1497 – 1521) s
kráľovskou mocou, ktorý študoval v Taliansku, mal klasické – humanistické vzdelanie a obrovský
majetok. Táto kaplnka je nepochybne jeho najdôležitejším dielom a ozdobou jeho života, votívnym
darom; postavená podľa vzoru mauzóleí s centrálnym usporiadaním. Najcennejšie pamiatky tejto
doby sú uložené v Klenotnici katedrály.
Jednou z tu uložených pamiatok veľkej hodnoty je kalvária kráľa Mateja, jedno z najskvostnejších
umeleckých diel európskeho zlatníckeho umenia. Jej horná časť zobrazuje gotickú budovu v tvare
veže, vo výklenkoch sú zobrazení proroci a bičovanie Krista, nad ňou medzi Máriou a Jánom,
stojacimi na Golgote, ukrižovaný Kristus. Sošky vyrobené z rýdzeho zlata sú celkom pokryté glazúrou.
Ďalším hodnotným umeleckým dielom je kalich Benedeka Suky (z 1440-tych rokov), najkrajší
maďarský gotický kalich s pozlátenými striebornými postavami, reliéfnymi medailónmi.
Turecká nadvláda od roku 1543 a ďalšie dejinné udalosti na niekoľko storočí prerušili rozkvet Ostrihomu. V
roku 1882 arcibiskup Sándor Rudnay začal s výstavbou arcibiskupského kostola novej doby, v jeho výstavbe
pokračoval József Hild. Nová katedrála bola vysvätená 31. augusta 1856.
Katedrála je sama o sebe architektonickým skvostom, z jej vnútornej výzdoby vyniká hlavný oltárny obraz
Nanebevzatia Panny Márie, dielo Michelangela Grigolettiho. Kupolová sieň, vytvorená v strete oboch lodí
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katedrály, je umeleckým centrom kostola: s dvoma veľkorozmernými obrazmi, maľbami napodobňujúcimi
pendetívnu mozaiku, s oltármi, a so sochami Petra Pázmánya a arcibiskupa Jánosa Simora, ktorý výstavbu
kostola dokončil.
Radnica v Novom Meste pod Šiatrom (Nové Mesto pod Šiatrom ) a Zemplínsky archív
Zemplínsky archív je umiestnený na poschodí severného krídla krásnej barokovej chránenej budovy,
stojacej v centre mesta. Zariadenie archívu je tak isto chránené: takmer ako jediné v Maďarsku
zachováva atmosféru archívov v XVIII. – XIX. storočí. Barokový nábytok vyrobili miestni majstri,
logické poradie archívu vytvoril Antal Szirmay (1747 – 1812). Najstarší, tu uložený dokument, je
darovacia listina vdovy kráľa Štefana V., Alžbety Kumánskej, z roku 1272. V rokoch 1816 – 1831 bol
hlavným župným archivárom spisovateľ a jazykovedec Ferenc Kazinczy. Vykonal obrovskú prácu
v usporiadaní písomností, dokumentov; vytvoril kolekcie zbierok nevšednej hodnoty (Obrázok 8).
Obrázok 8 Barokovo – klasicistická sieň Zemplínskeho archívu

Zdroj: www.bazleveltar.hu

K ďalším významným pamätihodnostiam nachádzajúcim sa v blízkosti slovensko – maďarských hraníc,
ktoré sú cieľom návštev domácich aj zahraničných turistov patria: Oblasť Fertő (Neziderské jazero),
palócke tradície zachovávajúce starú časť obce Hollókő a jej okolie a historickú vinársku oblasť Tokaj. Všetky
uvedené lokality boli zapísané na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Spomedzi historických pamiatok
ešte treba spomenúť Kráľovský palác a hrad na Vyšehrade, hrad Salgó, kaštieľ Esterháziovcov vo Fertőde,
pevnostný systém Komárno - Komárom, kláštor cisterciánskeho rádu v meste Bélapátfalva, baziliku v Győre,
hrady Hollókő, Füzér, Sárospatak a bohaté ľudovoumelecké pamiatky na Malom Žitnom ostrove.
Obrázok 9 Základný geologický prierez opusteného lomu, Geologický náučný chodník Sámsonháza
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Zdroj: vlastný

Na základe klasifikácie, používanej spoločnosťou Cestovný ruch Maďarska a.s. (Magyar Cestovného
ruchus Zrt.) sa turistické produkty zaraďujú do nasledujúcich kategórií:
1) aktívne trávenie času: vodné túry a rybolov, jazda na koni, zimné športy, pešie túry, cyklistika
a horská cyklistika, lanové a adrenalínové parky,
2) ekocestovného ruchus a vidiecky cestovný ruch: národné parky, geoparky, náučné chodníky,
centrá pre návštevníkov a vzdelávacie centrá, ubytovne v lesoch a horách, agroturistika,
zelený cestovný ruch, lesné hospodárstvo a úzkorozchodné železnice,
3) zdravotný cestovný ruch: do kategórie wellness a liečebného cestovného ruchu je zaradený
podrobný popis rekreačných kúpeľov, aquaparkov, kúpalísk, termálnych a liečivých kúpeľov,
liečivých jaskýň,
4) víno a gastronómia: umiestnenie maďarských vinárskych oblastí, ponuky vinárstiev a vinárov,
ponuky reštaurácií, špeciality a produkty maďarskej kuchyne, „hungariká“, ako aj programy
a festivaly, oboznamujúce s týmito produktami a propagujúce ich,
5) kultúra: významné programy a kultúrne udalosti, pútnické miesta a kostoly, múzeá a výstavy,
ako aj ľudové tradície a zvyky.
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4.1.2 Cyklotrasy
4.1.2.1 Typy cyklotrás v Maďarsku
Na základe v súčasnosti platných predpisov KRESZ11 existujú v Maďarsku štyri typy cyklistických ciest,
ktoré sú vybudované čiastočne, alebo výhradne pre cyklistickú premávku, alebo označené
vodorovnými a,alebo zvislými dopravnými značkami:
 jazdný pruh pre cyklistov, ktorý môže byť otvorený, uzatvorený, označený je vždy žltým
vodorovným dopravným značením,
 cyklocesta, označená zvislými dopravnými značkami,
 chodník a cyklocesta, označená zvislými dopravnými značkami, resp. na viacerých miestach
aj vodorovnými dopravnými značkami,
 cyklopruh, označený na vozovke žltým vodorovným dopravným značením.
4.1.2.2 Prvky celoštátnej kmeňovej siete cyklociest
Rozvinutosť infraštruktúry a veľkosť pokrytého územia sa v Maďarsku dôsledkom investícií
uplynulých rokov z roka na rok rozrastá. V súčasnosti je v Maďarsku viac než 2000 km značených
cyklociest, vhodných na turistické ciele. Z cyklotrás sú najobľúbenejšie a najfrekventovanejšie trasy
tvoriace súvislú sieť trás, alebo začlenené do medzinárodnej siete cyklotrás. Takou je napríklad
cyklotrasa okolo Balatonu (Balatoni Bringakörút), Euro Velo 6, Euro Velo 11, cyklotrasy okolo jazera
Tisa a okolo jazera Velence.
Cyklotrasy pri veľkých riekach Dunaj, Tisa, Dráva, Ipeľ a Bodrog a okolo Balatonu, Neziderského
jazera, jazier Velence a Tisa, poskytujú okrem samotnej túry aj možnosť zavítania do liečivých
kúpeľov, príp. do miestnej chladnej vínnej pivnice s možnosťou ochutnania miestnych špecialít.
Podrobný opis siete cyklociest obsahuje príslušná pasáž Celoštátneho územného plánu, kde je
uvedené, ktoré cyklocesty v Maďarsku tvoria prvky celoštátnej kmeňovej siete cyklociest.12 Spomedzi
nich budú vymenované tie, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť skúmanej oblasti, alebo na ňu účinkujú
iba okrajovo.




1 Cyklocesta popri hornom Dunaji (Euro Velo 6):
o 1A (Slovensko a Rakúsko) – Rajka – Bezenye – Mosonmagyaróvár – Halászi –
Darnózseli – Hédervár – Ásványráró – Dunaszeg – Győrladamér – Győrzámoly –
Győrújfalu – Győr –Vének – Gönyű – Komárom – Almásfüzitő – Dunaalmás –
Neszmély – Süttő – Lábatlan –Nyergesújfalu – Tát – Esztergom – Pilismarót – Dömös
– Visegrád – Dunabogdány –Tahitótfalu – Leányfalu – Szentendre – Budapest
o 1B Komárom – (Slovensko)
o 1C Pilismarót – Szob – Nagymaros – Verőce – Vác – Göd – Dunakeszi – Budapešť
2 Cyklocesta popri severovýchodných hraniciach:
o 2A (Slovensko) – Szob – Kemence – Balážske Ďarmoty – Szécsény – Litke –
Šalgotarján – Cered – Ózd – Bánréve – Aggtelek – Jósvafő – Szalonna – Hidasnémeti –
Gönc – (cyklocesta č. 4 popri Tise, úsek medzi mestami Gönc a Nové Mesto pod

11

Spoločné nariadenie Ministerstva dopravy a pôšt a Ministerstva vnútra 1/1975. (II. 5.) o pravidlách cestnej
premávky.
12
Novela XXVI. zákona z roku 2003.o Celoštátnom územnom pláne, príloha 1/6 k CCXXIX. Zákonu z roku 2013.,
Maďarský vestník roku 2013, číslo 214.
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Šiatrom) – Nové Mesto pod Šiatrom – Pácin – Záhony – Zsurk – Lónya –
Vásárosnamény – Tarpa – Szatmárcseke – Tiszacsécse – Tiszabecs – (Ukrajina)
o 2B Litke – Ipolytarnóc – (Slovensko)
o 2C Nagybárkány – Márkháza – Nagykeresztúr – Šalgotarján – Somoskőújfalu –
(Slovensko)
o 2D Bánréve – (Slovensko)
o 2E Telkibánya – Kéked – (Slovensko)
o 2G Gulács – Tarpa – Tivadar
4 Cyklocesta popri Tise (Euro Velo 11):
o 4A Gönc – Telkibánya – Bózsva – Pálháza – Füzérradvány – Mikóháza – Nové Mesto
pod Šiatrom – Sárospatak – Bodrogolaszi –Vámosújfalu – Olaszliszka – Szegilong –
Szegi – Bodrogkisfalud – Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos
– Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – Tiszaújváros – Tiszapalkonya – Tiszatarján –
Tiszakeszi – Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna – Poroszló – Sarud – Kisköre –
Tiszasüly – Kőtelek – Nagykörű – Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő –
Tiszakécske – Lakitelek – Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer – Sándorfalva –
Szeged – Röszke – (Szerbia)
o 4B Nové Mesto pod Šiatrom – (Slovensko)
8 Cyklocesta po severozápadnom Zadunajsku:
o 8A Győr – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Veszprém – Balatonalmádi –
Balatonfüred – Badacsonytomaj – Szigliget – Keszthely – Hévíz – Zalabér –
Zalaegerszeg – Zalalövő – Őriszentpéter
9 Cyklocesta popri hranici Zadunajska (sčasti Euro Velo 13):
o 9A Kölked – Sátorhely – Majs – Lippó – Kislippó – Magyarbóly – Villány –
Villánykövesd – Palkonya – Újpetre – Vokány – Nagytótfalu – Kisharsány – Siklós –
Matty – Kisszentmárton – Vejti – Piskó – Zaláta – Drávasztára – Felsőszentmárton –
Szentborbás – Tótújfalu – Potony – Drávagárdony – Drávatamási – Barcs – Péterhida
– Babócsa – Bolhó – Heresznye – Vízvár – Somogyudvarhely – Berzence – Gyékényes
– Zákány – Őrtilos – Murakeresztúr – Molnári – Letenye – Bázakerettye – Tormafölde
– Szécsisziget – Lenti – Rédics – Resznek – Nemesnép – Szentgyörgyvölgy – Velemér –
Magyarszombatfa – Bajánsenye – Őriszentpéter – Szalafő – Apátistvánfalva –
Magyarlak – Rábagyarmat – Rátót – Csákánydoroszló – Pinkamindszent –
Szentpéterfa – Pornóapáti – Felsőcsatár – Narda – Bucsu – Bozsok – Velem – Kőszeg
– Horvátzsidány – Csepreg – Szakony – Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő –
Röjtökmuzsaj – Nagylózs – Fertőhomok – Fertőd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog
– Hegyeshalom – (Rakúsko)
o 9I Fertőhomok – Fertőrákos – (Rakúsko)
o 9J Sarród – (Rakúsko)
o 9K Hegyeshalom – Bezenye
o 9L Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom
21 Cyklocesta po území Palócov: Szécsény – Hollókő – Pásztó – Jobbágyi – Zagyvaszántó
22 Cyklocesta pohorím Bükk: Ózd – Dédestapolcsány – Szilvásvárad – Bélapátfalva – Eger
23 Cyklocesta Západným Zemplínom:
o 23A Gönc – Boldogkőváralja – Miškovec – Felsőtárkány – Eger
o 23B Nagyvisnyó – Szilvásvárad
31 Cyklocesta popri rieke Zagyva: Šalgotarján – Bátonyterenye – Szurdokpüspöki –
Zagyvaszántó – Hatvan – Jászberény – Szolnok
41 Cyklocesta Hajdúske mestá - Szabolcs: Bekecs – Szerencs – Tokaj – Gávavencsellő –
Nagyhalász – Nyíregyháza – Hajdúnánás – Hajdúdorog – Hajdúböszörmény – Debrecen
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71 Cyklocesta Vértes: Székesfehérvár – Gánt – Várgesztes – Oroszlány *Majkpuszta+ – Környe
– Tata – Komárom
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81 Cyklocesta Balaton-Rába:
o 81A Veszprém – Nagyvázsony – Kapolcs – Tapolca – Sümeg – Somlóvásárhely – Pápa
– Árpás – Győr
Spomedzi cyklociest s významnejšou funkciou, nachádzajúcich sa na území Maďarska, alebo tadiaľ
prechádzajúcich, sú na nasledujúcich troch mapách zobrazené cyklocesty pozdĺž slovensko –
maďarských hraníc.
Obrázok 10 Cyklocesty v západnej časti slovensko – maďarského pohraničného regiónu

Zdroj: opencyclemap.org
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Obrázok 11 Cyklocesty v strednej časti slovensko – maďarského pohraničného regiónu

Zdroj: opencyclemap.org

Obrázok 12 Cyklocesty vo východnej časti slovensko – maďarského pohraničného regiónu

Zdroj: opencyclemap.org
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4.1.2.3 Hraničné priechody pre cyklistickú premávku
Pre cyklistickú premávku sú na slovensko – maďarských hraniciach k dispozícii nespočetné prechody.
Sú to typické trasy určené pre cestnú premávku, resp. pozdĺž nich vytvorená cyklistická
infraštruktúra. Na východnom úseku hranice boli v posledných rokoch na viacerých miestach
vyznačené cezhraničné lesné a poľnohospodárske cesty vhodné ako cyklocesty (Obrázok 13).
Obrázok 13 Cyklocesta na slovensko – maďarskej hranici v Zemplínskych vrchoch, v blízkosti
najsevernejšieho bodu Maďarska

Zdroj: vlastný

4.1.3

Poskytované služby

Medzi základné komponenty cestovného ruchu patria možnosti ubytovania a pohostinské služby.
Z hľadiska geografickej lokalizácie, kvality, ale aj štatistických ukazovateľov je ich počet a kvalita veľmi
rozmanitá. To isté možno konštatovať v prípade požičovní a opravovní bicyklov (servisov).
4.1.3.1 Ubytovanie
Pomer podnikateľských ubytovacích zariadení pripadajúcich na jednotku územia (1 km²) je najmenší
v mikroregiónoch Szikszó, Bodrogköz a Encsi, zatiaľčo najvyšší je v mikroregiónoch Szentendre,
Ostrihom a Miškovec. Podľa údajov Ústredného štatistického úradu z roku 2013 (abuľka 2) je
najmenej iných obchodných ubytovacích zariadení v mikroregiónoch Bodrogköz a Encsi, zatiaľ čo
najviac sa ich nachádza v mikroregiónoch Bélapátfalva, Nové Mesto pod Šiatrom a Pétervásári.
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abuľka 2 Časový rad údajov podnikateľských a iných obchodných ubytovacích zariadení v Maďarsku
REGIÓN/župa/mikroregión
MAĎARSKO
Stredné Maďarsko
Budapešť
župa Pešť
Sv. Ondrej (Szentendre)
Szob
Stredné Zadunajsko
župa Fejér
župa Komárom-Ostrihom
Ostrihom
Komárom
Tata
župa Veszprém
Západné Zadunajsko
župa Győr-Moson-Sopron
Ráb (Győr)
Mosonmagyaróvár
župa Vas
župa Zala
Južné Zadunajsko
Severné Maďarsko
župa Borsod-Abov-Zemplín
Abov-Hegyköz
Bodrogköz
Edelény
Encs
Kazincbarcika
Miškovec
Ózd
Sárospatak
Nové Mesto pod Šiatrom
Szerencs
Siksov
Tokaj
župa Heves
Bélapátfalva
Pétervására
župa Novohrad (Nógrád)
Balážske Ďarmoty
Bátonyterenye
Rétság
Šalgotarján
Szécsény
Severná Dolná zem
Južná Dolná zem

Kapacita podnikateľských ubytovacích
zariadení, lôžka (ks)
2010
2011
2012
2013
311 490
340 448
336 397
365 641
54 537
63 963
66 496
61 971
44 333
48 008
50 429
49 603
10 204
15 955
16 067
12 368
2 190
2 515
2 373
2 580
705
644
666
646
50 350
56 180
54 999
49 209
9 406
11 570
10 971
7 799
7 944
8 439
8 925
8 493
1 674
1 669
2 082
2 083
2 258
1 772
1 814
1 630
2 316
3 108
3 059
3 053
33 000
36 171
35 103
32 917
51 060
58 582
51 403
53 140
11 949
11 755
11 851
12 173
3 798
3 462
3 319
4 191
2 617
2 692
2 993
2 803
13 146
14 296
13 659
12 789
25 965
32 531
25 893
28 178
56 141
52 593
53 619
92 170
34 754
37 679
41 849
40 918
17 951
20 528
20 859
19 963
668
760
775
810
131
139
168
166
907
937
980
1 041
260
256
307
233
567
613
514
647
5 467
6 931
7 428
6 881
593
732
925
833
2 182
2 204
2 458
2 220
1 711
1 867
1 723
1 644
210
267
303
280
17
17
17
17
1 263
1 271
1 132
1 118
13 617
13 674
17 238
17 607
1 568
1 431
1 280
1 276
1 590
1 312
1 401
1 383
3 186
3 477
3 752
3 348
302
351
363
360
185
265
196
242
1 187
1 292
1 531
1 254
878
904
903
853
308
285
352
356
39 382
41 909
37 701
38 355
25 266
29 542
30 330
29 878

Kapacita iných ubytovacích zariadení
(predtým ubytovanie v súkromí), lôžka (ks)
2010
2011
2012
2013
224 719
221 546
219 054
214 213
9 528
10 381
12 931
10 906
5 992
6 671
9 739
7 586
3 536
3 710
3 192
3 320
613
599
545
521
67
70
71
65
35 682
38 370
36 960
36 813
3 903
3 757
3 693
3 529
1 426
1 550
1 514
1 582
323
337
345
403
221
188
158
158
446
594
537
550
30 353
33 063
31 753
31 702
37 111
32 912
32 553
32 695
4 013
4 199
4 244
4 078
569
538
551
457
940
991
1 052
1 036
7 235
7 208
7 143
7 057
25 863
21 505
21 166
21 560
89 557
87 621
83 921
80 534
22 564
22 432
22 777
23 304
11 637
10 946
10 984
11 736
579
617
709
636
71
63
48
61
1 002
927
889
854
53
93
105
67
326
348
310
368
1 300
1 150
1 170
1 192
171
138
189
175
113
167
87
104
1 292
949
928
1 240
847
827
777
805
279
272
252
272
296
358
353
428
9 033
9 461
9 609
9 477
992
1 009
1 359
1 083
1 251
1 267
1 274
1 432
1 894
2 025
2 184
2 091
322
326
292
348
256
221
267
264
265
315
270
259
281
308
321
316
279
333
450
346
21 795
20 875
20 403
20 203
8 482
8 955
9 509
9 758

Rozloha
(km2)
2013
93 024,42
6 919,16
525,14
6 391,02
326,58
312,62
11 086,44
4 358,45
2 264,32
304,69
378,76
306,72
4 463,67
11 327,99
4 207,98
742,56
930,68
3 336,11
3 783,90
14 197,81
13 429,90
7 247,43
440,47
400,38
783,23
449,45
460,02
1 006,37
549,74
477,67
310,99
498,92
299,94
339,28
3 637,18
260,06
475,07
2 545,29
532,94
273,64
435,03
474,62
277,67
17 728,53
18 337,59

Zdroj: Ústredný štatistický úrad

4.1.3.2 Zariadenia verejného stravovania
Podiel pohostinských zariadení pripadajúcich na jednotku územia (1 km²) v maďarsko - slovenských
pohraničných mikroregiónoch je najmenší v mikroregióne Bodrogköz, Abaúj – Hegyköz a Edelény,
zatiaľčo najväčší je v mikroregiónoch Ostrihom, Győr a Miškovec (Tabuľka 3 Časový rad údajov
zariadení verejného stravovania v Maďarsku
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REGIÓN/župa/mikroregión
MAĎARSKO
Stredné Maďarsko
Budapešť
župa Pešť
Sv. Ondrej (Szentendre)
Szob
Stredné Zadunajsko
župa Fejér
župa Komárom-Ostrihom
Ostrihom
Komárom
Tata
župa Veszprém
Západné Zadunajsko
župa Győr-Moson-Sopron
Ráb (Győr)
Mosonmagyaróvár
župa Vas
župa Zala
Južné Zadunajsko
Severné Maďarsko
župa Borsod-Abov-Zemplín
Abov-Hegyköz
Bodrogköz
Edelény
Encs
Kazincbarcika
Miškovec
Ózd
Sárospatak
Nové Mesto pod Šiatrom
Szerencs
Siksov
Tokaj
župa Heves
Bélapátfalva
Pétervására
župa Novohrad (Nógrád)
Balážske Ďarmoty
Bátonyterenye
Rétság
Šalgotarján
Szécsény
Severná Dolná zem
Južná Dolná zem

Počet pohostinských zariadení (ks)
2010
55 065
15 644
10 196
5 448
503
90
6 128
1 968
1 598
404
241
235
2 562
6 148
2 626
1 039
518
1 480
2 042
5 963
6 198
3 363
71
46
133
93
238
1 386
265
133
139
174
67
141
1 869
93
145
966
206
93
119
334
79
7 453
7 531

2011
55 730
16 281
10 715
5 566
513
92
6 216
1 973
1 624
421
232
233
2 619
6 083
2 589
1 027
512
1 495
1 999
6 046
6 173
3 306
72
48
131
91
234
1 360
233
136
144
171
61
140
1 881
101
140
986
208
100
117
338
83
7 400
7 531

Zdroj: Ústredný štatistický úrad

36

2012
55 953
16 773
11 314
5 459
388
95
6 347
1 982
1 656
435
233
247
2 709
6 055
2 552
1 025
513
1 483
2 020
6 042
6 002
3 176
70
43
126
87
234
1 278
224
125
143
166
55
146
1 870
95
130
956
199
101
116
321
84
7 355
7 379

2013
54 916
17 114
11 679
5 435
417
92
6 309
1 994
1 589
438
220
249
2 726
5 930
2 503
1 024
487
1 452
1 975
5 982
5 769
3 071
68
43
119
81
235
1 231
209
128
137
160
53
146
1 789
84
118
909
189
104
114
287
85
6 898
6 914

2

Rozloha(km )
2013
93 024,42
6 919,16
525,14
6 391,02
326,58
312,62
11 086,44
4 358,45
2 264,32
304,69
378,76
306,72
4 463,67
11 327,99
4 207,98
742,56
930,68
3 336,11
3 783,90
14 197,81
13 429,90
7 247,43
440,47
400,38
783,23
449,45
460,02
1 006,37
549,74
477,67
310,99
498,92
299,94
339,28
3 637,18
260,06
475,07
2 545,29
532,94
273,64
435,03
474,62
277,67
17 728,53
18 337,59

). Podiely v posledných vymenovaných regiónoch sú vyššie ako dvojnásobok celoštátneho priemeru.
Podiel ubytovacích a pohostinských zariadení je celkovo najvyšší v mikroregióne Ostrihom, čo len
potvrdzuje turistický význam mesta a jeho okolia.
Tabuľka 3 Časový rad údajov zariadení verejného stravovania v Maďarsku
REGIÓN/župa/mikroregión
MAĎARSKO
Stredné Maďarsko
Budapešť
župa Pešť
Sv. Ondrej (Szentendre)
Szob
Stredné Zadunajsko
župa Fejér
župa Komárom-Ostrihom
Ostrihom
Komárom
Tata
župa Veszprém
Západné Zadunajsko
župa Győr-Moson-Sopron
Ráb (Győr)
Mosonmagyaróvár
župa Vas
župa Zala
Južné Zadunajsko
Severné Maďarsko
župa Borsod-Abov-Zemplín
Abov-Hegyköz
Bodrogköz
Edelény
Encs
Kazincbarcika
Miškovec
Ózd
Sárospatak
Nové Mesto pod Šiatrom
Szerencs
Siksov
Tokaj
župa Heves
Bélapátfalva
Pétervására
župa Novohrad (Nógrád)
Balážske Ďarmoty
Bátonyterenye
Rétság
Šalgotarján
Szécsény
Severná Dolná zem
Južná Dolná zem

Počet pohostinských zariadení (ks)
2010
55 065
15 644
10 196
5 448
503
90
6 128
1 968
1 598
404
241
235
2 562
6 148
2 626
1 039
518
1 480
2 042
5 963
6 198
3 363
71
46
133
93
238
1 386
265
133
139
174
67
141
1 869
93
145
966
206
93
119
334
79
7 453
7 531

2011
55 730
16 281
10 715
5 566
513
92
6 216
1 973
1 624
421
232
233
2 619
6 083
2 589
1 027
512
1 495
1 999
6 046
6 173
3 306
72
48
131
91
234
1 360
233
136
144
171
61
140
1 881
101
140
986
208
100
117
338
83
7 400
7 531

Zdroj: Ústredný štatistický úrad
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2012
55 953
16 773
11 314
5 459
388
95
6 347
1 982
1 656
435
233
247
2 709
6 055
2 552
1 025
513
1 483
2 020
6 042
6 002
3 176
70
43
126
87
234
1 278
224
125
143
166
55
146
1 870
95
130
956
199
101
116
321
84
7 355
7 379

2013
54 916
17 114
11 679
5 435
417
92
6 309
1 994
1 589
438
220
249
2 726
5 930
2 503
1 024
487
1 452
1 975
5 982
5 769
3 071
68
43
119
81
235
1 231
209
128
137
160
53
146
1 789
84
118
909
189
104
114
287
85
6 898
6 914

2

Rozloha(km )
2013
93 024,42
6 919,16
525,14
6 391,02
326,58
312,62
11 086,44
4 358,45
2 264,32
304,69
378,76
306,72
4 463,67
11 327,99
4 207,98
742,56
930,68
3 336,11
3 783,90
14 197,81
13 429,90
7 247,43
440,47
400,38
783,23
449,45
460,02
1 006,37
549,74
477,67
310,99
498,92
299,94
339,28
3 637,18
260,06
475,07
2 545,29
532,94
273,64
435,03
474,62
277,67
17 728,53
18 337,59

4.1.3.3 Požičovne a servisy bicyklov
Zoznam predajní, požičovní a servisov bicyklov podľa žúp je dostupný na internetovej stránke
www.holkerekparozzak.hu. Tu nájdeme informácie o kontaktoch (adresa, telefónne číslo) a
prostredníctvom priamych odkazov je možné dostať sa na vlastnú internetovú stránku jednotlivých
firiem a získať ďalšie informácie o možnostiach cykloturistiky.
Esztergom Bicikli (ebi): V meste Ostrihom je od roku 2013 v prevádzke prvý systém verejných
bicyklov v Maďarsku, ktorý realizoval najväčší výrobca bicyklov v Maďarsku z vlastných prostriedkov.
Systém bol spustený s piatimi dokovacími stanicami, s kapacitou 80 miest a s 50 bicyklami. Do leta
2014 bola infraštruktúra rozšírená na 10 staníc, na kapacitu 160 miest a 100 kusov bicyklov. Bicykle
sa dajú vypožičať po vyžiadaní a vystavení výpožičnej karty. Pri registrácii treba zadať osobné údaje, a
kredit na karte naplniť sumou minimálne tisíc forintov. Kredit možno nabiť cez internet bankovou
kartou, resp. je možnosť zakúpenia karty s krátkou platnosťou, s odovzdaním vopred zaplatenej
zálohy, ktorú turista po vrátení bicykla dostane späť.
MOL BringaPONT: Mobilná aplikácia, ktorá pomôže cyklistom v Maďarsku zozbierať kvalitné
tuzemské cyklotrasy a zdieľať s nimi súvisiace skúsenosti. Program obsahuje zoznam čerpacích staníc
MOL vybavených službami BringaPONT (súpravy náradia, pumpy, miesto na odpočinok, výbava pre
cyklistov).
Dostupné sú základné informácie o každej cyklotrase: typ, vzdialenosť, výškový rozdiel, hodnotenie,
predpoveď počasia pre danú oblasť, zaujímavosti v okolí, ubytovacie a pohostinské zariadenia, ako aj
súvisiace komentáre. Aplikácia obsahuje užitočné správy a rady dôležité pre cyklistov publikované
spoločnosťou MOL. Taktiež poskytuje možnosť vybrať si cez RSS ďalšie zoznamy správ pre cyklistov.
Zaslané a spoločnosťou MOL schválené cyklotrasy môže každý užívateľ hodnotiť, priemer týchto
hodnotení je dostupný pri detailných údajoch cyklotrasy, takže sa jednotlivé cyklotrasy dajú zoradiť aj
podľa obľúbenosti.
4.1.4

Intermodalita

Neoddeliteľnou súčasťou cykloturistiky je zaistenie prestupovania medzi jednotlivými spôsobmi
dopravy, jeho zjednodušenie a zvýšenie jeho bezpečnosti.
V prípade krátkych ciest je bicykel tým najefektívnejším dopravným prostriedkom, na väčšie
vzdialenosti môže však byť tento spôsob dopravy konkurencieschopný voči autu len v kombinácii s
verejnou dopravou. Na pokrytie, využitie a celkovú efektivitu verejnej dopravy má pozitívny účinok,
ak sú zastávky bicyklom dostupné aj z väčších vzdialeností, k čomu je potrebné aby na niektorých
linkách bola umožnená preprava bicykla. Alternatívou je možnosť úschovy bicykla na železničnej
stanici. Takto cestovanie na bicykli umožní znížiť počet prestupovaní, a tak sa môže bezprostredne
priblížiť rýchlejšiemu dopravnému prostriedku s väčšou kapacitou (Obrázok 14).
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Obrázok 14 Bicykle, čakajúce na železničnej stanici Bódvaszilas, v župe Borsod – Abaúj – Zemplén

Zdroj: vlastný

4.1.4.1 Možnosti prepravy bicyklov maďarskou železničnou dopravou
Spoločnosti MÁV – START Zrt. a GYSEV ZRT. sa snažia neustálym rozširovaním poskytovaných služieb
vyhovieť požiadavkám cyklistov, preto kladú dôraz na prepravu bicyklov. Tam, kde je to možné,
sa snažia zaistiť vozeň na uloženie bicyklov, napomáhajúc tak pohodlnej a spoľahlivej preprave
bicyklov, hoci aj v samostatných vozňoch, upravených na tento účel. Podľa údajov spoločností túto
obľúbenú službu využíva čoraz viac cestujúcich, ročne niekoľko stotisíc.
Medzi cyklistami sú najobľúbenejšími cestovnými cieľmi v Maďarsku Zákruta Dunaja (Dunakanyar),
Balaton, jazero Tisa a Neziderské jazero. Sem od jari do jesene premávajú vlakové súpravy
spoločnosti MÁV – START Zrt. s veľkokapacitnými vozňami na prepravu bicyklov. Majú kapacitu
na prepravu tridsiatich bicyklov a desiatich sklápacích sedadiel (v osem miestnom kupé sa dá
cestovať spolu s bicyklami). Vozne majú praktické, širšie nakladacie dvere, uľahčujúce naloženie
a vyloženie bicykla.
Podľa dopytu zaisťuje spoločnosť MÁV – START Zrt. turistom, cestujúcim k Balatonu, k jazeru Tisa
a k Neziderskému jazeru, traťové cestovné lístky so zľavou. Z ktoréhokoľvek východzieho bodu
na celom území Maďarska je poplatok za prepravu bicykla jednotne 420 HUF, bez ohľadu
na precestovanú vzdialenosť.
Traťový cestovný lístok na prepravu bicykla počas doby platnosti zaisťuje neobmedzený počet
prepráv bicykla (v smere tam a späť) na danej železničnej trati, ak má cestujúci aj platný cestovný
lístok. V prípade cesty z Miškovca k Balatonu, po zakúpení traťového lístka na bicykel, je možné
s bicyklom cestovať nielen k Balatonu. V ten istý deň si už na bicykel nie je nutné dokupovať ďalší
lístok na cestu medzi jednotlivými medzizastávkami, stačí mať platný cestovný lístok na danú cestu.
Traťový lístok si samozrejme možno kúpiť aj na spiatočnú cestu. Pri spiatočnej ceste teda možno
tak isto použiť cestovný lístok na prepravu bicykla za 420 HUF.
Spoločnosť GYSEV Zrt. vo svojich rozlične upravených vlakových súpravách rôznym spôsobom zaisťuje
prepravu bicyklov. Informácie, týkajúce sa prepravy bicyklov, sú dostupné v rámci cestovných
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informácií. V prípade väčších skupín – pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú – zaistí zvláštny vozeň
na prepravu bicyklov, o ktorý však treba vždy požiadať predom (najmenej sedem pracovných dní
pred cestou).
V prípade, že spoločnosť z dôvodu nedostatku kapacity nedokáže zaistiť zvláštny vozeň na prepravu
bicyklov, je možné v ktoromkoľvek neoznačenom vozni druhej triedy prepravovať po dvoch bicykloch
na prvej alebo na poslednej vlakovej plošine. To však platí len v prípade ak to zvláštne značky
nezakazujú. Pred cestou je vhodné informovať sa o možnosti prepravy bicyklov v Maďarsku
a v zahraničí na internetových stránkach železničných spoločností (www.mav-start.hu,
www.gysev.hu).
4.1.4.2 Možnosti prepravy bicyklov maďarskou autobusovou dopravou
V súlade s cestovnými podmienkami je možné bicykel prepravovať iba špeciálnymi, na to upravenými
autobusmi, ktoré spoločnosť VOLÁN zvlášť označuje.
V súčasnosti je v Maďarsku v mestách Budapesť, Kaposvár a Miškovec povolená preprava bicyklov
vhodnými hromadnými dopravnými prostriedkami (električkou, trolejbusom, ozubnicovou železnicou
a na niektorých autobusových linkách - Obrázok 15).
Obrázok 15 Autobus, vhodný aj na prepravu bicyklov na námestí Széll Kálmána v Budapešti

Zdroj: vlastný
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4.1.5

Napojenie na iné environmentálne prijateľné turistické ciele (vodná turistika)

Medzi prvky cestovného ruchu šetrného k ŽP je dôležité spomenúť oblasti, kde majú cykloturisti
možnosť použiť aj iné služby. Ako súčasť vodného cestovného ruchu majú možnosť zúčastniť sa
organizovaných vodných túr (na kajaku a kanoe), na ktorých môžu spoznať krásy danej lokality (jej
flóru a faunu). V slovensko – maďarskom pohraničnom regióne je množstvo miest, umožňujúcich
kombinovanie vodných túr s cyklotúrami na Malom Žitnom ostrove, na Ipli, na Hornáde a na Slanej,
rovnako ako na Bodrogu a na Tise.
Solárnou loďou na Žitnom ostrove
Ako dobrý príklad môže slúžiť projekt, vďaka ktorému bola, s podporou Európskej únie, v chránenej
krajinnej oblasti pozdĺž hraníc Malého Žitného ostrova a Žitného ostrova, vytvorená infraštruktúra,
ktorá je k dispozícii turistom takým spôsobom, aby bolo možné prírodné danosti a hodnoty lokality
predstaviť návštevníkom s čo najmenším rušením biotopov na chránenom území.
Hlavným cieľom projektu bola realizácia ochrany ŽP v regióne slovensko – maďarského úseku Dunaja,
v spolupráci s Riaditeľstvom Národného parku Fertő – Hanság, so Štátnou ochranou prírody
Slovenskej republiky, s Regionálnou rozvojovou agentúrou Šamorín a so Zväzom turistov a ochrancov
prírody Pisztráng Kör Waldorf.
Ako súčasť projektu Riaditeľstvo Národného parku Fertő – Hanság uviedlo do prevádzky dva kusy tzv.
solárnych lodí a dve plávajúce čerpacie stanice, zaobstarali tiež dva prepravné trailery, s ktorými je
možné predstaviť vodné biotopy a prírodné hodnoty Malého Žitného ostrova a Žitného ostrova.
S cieľom oboznamovať s prírodnými hodnotami Malého Žitného ostrova a Žitného ostrova zakúpila
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín a Zväz turistov a ochrancov prírody Pisztráng Kör po jednej
mobilnej eko - flotile. Flotila pozostáva z tridsiatich bicyklov a kanoe.
Obrázok 16 Solárna loď na Malom Žitnom ostrove

Zdroj: www.eltes.hu
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4.2 MOŽNOSTI CYKLOTURISTIKY NA SLOVENSKU
4.2.1

Turistické cieľové destinácie

4.2.1.1 Prírodné zaujímavosti
K prírodným cieľovým oblastiam cestovného ruchu možno zaradiť veľkoplošné a maloplošné chránené
územia, jaskyne, vodopády13, náučné chodníky (NCH) či termálne pramene. K veľkoplošným chráneným
územiam (nad 10 km2) na Slovensku patria národné parky (NP), chránené krajinné oblasti (CHKO),
k maloplošným (do 10 km2) sa zaraďujú Chránený areál (CHA), Prírodná rezervácia (PR) a Národná prírodná
rezervácia (NPR), Prírodná pamiatka (PP) a Národná prírodná pamiatka (NPP), Chránený krajinný prvok
(CHKP), Chránené vtáčie územie (CHVÚ).
Súčasťou cestovného ruchu slovensko – maďarského pohraničia je NP Slovenský kras a chránené krajinné
oblasti CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Latorica. Súčasťou
prihraničných okresov sú aj NP Muránska planina, CHKO Štiavnické vrchy a CHKO Záhorie (Mapa 2).
Mapa 2 - Prírodné zaujímavosti záujmového územia

Zdroj: vlastné spracovanie

Národný park Slovenský kras
Národný park Slovenský kras leží na pomedzí okresu Rožňava a Košice - okolie. Je najväčším krasovým
územím v strednej Európe s najväčším množstvom podzemných priestorov (nachádza sa tu 1100 jaskýň a
priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). S
rozlohou 346 km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším národným
parkom na Slovensku vyhláseným v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto mimoriadne hodnotné prírodné
prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a
význam umocňovala skutočnosť, že ho zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO
Človek a biosféra. Na území Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných
rezerváciách, 6 prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami
sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je mesto Rožňava (pre
podrobnejšie informácie pozri aj http://slovakia.travel/narodny-park-slovensky-kras).
13

Pozri napríklad http://www.sopsr.sk
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Obrázok 17 Národný park Slovenský kras – jaskyňa Domica

Zdroj: slovakia.travel, www.slovensky-kras.eu

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu14
Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 dostali na Zoznam
svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na krasových planinách a pod nimi bolo doteraz
objavených viac ako 1000 jaskýň a priepastí s rôznymi formami sintrovej i ľadovej výplne. Takáto hustota
jaskýň sa v miernom klimatickom pásme nevyskytuje pravdepodobne nikde na svete. Na pomerne malom
území sa tu vedľa seba vyskytujú rôzne typy jaskýň, ktoré vznikli zložitými procesmi speleogenézy za obdobie
od konca druhohôr: korózne priepasti, riečne jaskyne, ponorné jaskyne. Tieto jaskyne trvalo alebo dočasne
obýva viac ako 500 druhov živočíchov, medzi nimi nájdeme aj vzácne druhy, ktoré žijú iba v jaskyniach na
tomto území, alebo dokonca iba v jednej jaskyni. Vo výplni jaskýň sa uchovala séria nálezov pravekých kultúr
za obdobie približne posledných 35 000 tisíc rokov. Jaskyne slúžili človeku ako obydlie, svätyňa i hrob.
S jaskyňami ho spájal určitý pocit tajomna, ktorý sme schopní v sebe objaviť aj dnes. Je to jedna z ciest, ktorá
nás stále spája s našimi predkami a jeden z dôvodov veľkého záujmu o jaskyne v súčasnosti.
Najvýznamnejšie podzemné krasové javy: Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica – Čertova diera, SilickoGombasecký jaskynný systém (Silická ľadnica, Gombasecká jaskyňa), Krásnohorská jaskyňa, Hrušovská
jaskyňa, Jaskyňa Skalistého potoka – Kunia priepasť, Drienovská jaskyňa, Jasovská jaskyňa a priepaste:
Diviačia priepasť, Zvonivá jama, Obrovská priepasť a Snežná diera.
Chránená krajinná oblasť Latorica
Lužné lesy a močiare rovín Východoslovenskej nížiny sú pod ochranou Chránenej krajinnej oblasti
Latorica. CHKO Latorica je jediným veľkoplošným chráneným územím na východe Slovenska, ktoré
chráni nížinnú krajinu. Vyhlásili ju v roku 1990. Rozlohou 232 km2 patrí medzi najmenšie na
Slovensku. Správa CHKO sídli v Trebišove. Podstatnú časť krajiny predstavuje systém riečnych korýt a
14

Pozri aj www.unesco.sk
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ramien obkolesený lužnými lesmi a mokrými lúkami. Celý prírodný komplex je v dosahu pravidelných
záplav. Najvýznamnejším fenoménom CHKO sú dnes veľmi zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a
močiarne rastlinné spoločenstvá, ktoré v mnohých ohľadoch nemajú na Slovensku obdobu. Charakter
prírodnej krajiny závislý na vode je priaznivým prostredím pre vodné vtáctvo, ktoré využíva CHKO
nielen na trvalejšie hniezdenie, ale aj na krátkodobý oddych migrujúcich druhov. Významný je výskyt
korytnačky močiarnej, ktorá sa dostala do znaku CHKO.
Obrázok 18 CHKO Latorica – rieka Latorica

Zdroj: slovakia.travel

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
K najmladším veľkoplošným chráneným územiam na Slovensku patrí CHKO Dunajské luhy s bohatým
výskytom vodného vtáctva. Nachádza sa v južnej časti Žitného ostrova v bezprostrednej blízkosti
starého koryta rieky Dunaj. O ochranu vzácnych lužných lesov sa starajú pracovníci správy CHKO na
výmere 123 km2 od roku 1998. Sídlo správy CHKO je situované do mesta Dunajská Streda. CHKO je
rozdelené do piatich samostatných častí. Prvé dve časti ležia na území hlavného mesta Bratislava,
tretia časť je uzatvorená na umelom ostrove ohraničenom starým korytom Dunaja a prívodným
kanálom vodného diela Gabčíkovo. Štvrtá časť zahrňuje Číčovské mstve rameno a piata časť zaberá
Veľkolélsky ostrov. CHKO Dunajské luhy predstavuje aj významný biotop vodného vtáctva. Pravidelne
sa tu vyskytujú vzácne druhy vtákov, ako napríklad orliak morský, beluša malá a volavka purpurová.
Preto je zaradené medzi medzinárodne významné vtáčie územia IBA.
Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina
CHKO Cerová vrchovina leží na území rovnomenného pohoria na juhu stredného Slovenska. Toto
územie je unikátne a na Slovensku neopakovateľné, pretože je krajinou vyhasnutých sopiek. CHKO
vyhlásili v roku 1989 na rozlohe 163 km2. Správa CHKO sídli v meste Rimavská Sobota. Cerová
vrchovina je v podstate veľkým geologickým skanzenom. Nachádzajú sa tu príklady sopečných
kužeľov (Ragáč, Veľký Bučeň), vypreparovaných sopúchov (Hajnáčsky hradný vrch, Soví hrad), ako aj
lávových pokrovov a prúdov (Pohanský hrad). CHKO Cerová vrchovina má aj veľmi cennú a zaujímavú
živú prírodu. Lesy zaberajú vyše 60 percent rozlohy CHKO. V drevinovej skladbe prevládajú
teplomilnejšie druhy, ako je dub zimný, dub letný a dub cerový. Cerová vrchovina je známa druhovou
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bohatosťou, identifikovali tu až 1 250 druhov rastlín. Pre botanikov sú veľmi vzácne najmä skalnaté
stepi a lesostepi.
Obrázok 19 CHKO Cerová vrchovina - Hajnáčka

Zdroj: slovakia.travel, www.cerovavrchovina.eu

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
CHKO Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru.
Rozprestiera sa na území rovnomenného pohoria, ktoré tvorí horskú prekážku medzi Podunajskou a
Záhorskou nížinou. Do záujmového územia štúdie zasahuje len jeho najjužnejšia časť, a to v rámci
dvoch mestských okresov Bratislavy (Bratislava III a Bratislava IV). O Malých Karpatoch sa hovorí, že
sú horským premostením medzi Alpami a Karpatmi. Sú zeleným ostrovom a najmä Bratislavčania ich
s obľubou využívajú na oddych a rekreáciu. Územie z veľkej časti pokrývajú listnaté lesy s bukom,
jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan jedlý. Malé
Karpaty majú druhovo pestré živočíšstvo. Z bohato zastúpeného vtáctva možno z okolia hradných
zrúcanín spomenúť napríklad skaliara pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má v Malých
Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších druhov vtákov v oblasti hniezdia napríklad
bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, lelek obyčajný.
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4.2.1.2 Kultúrno-historické zaujímavosti a iné významné atraktivity
Najvýznamnejšie atraktivity záujmového územia zobrazuje nasledujúca Tabuľka 4. Najviac atraktivít sa
sústreďuje do oblasti v okolí hlavného mesta Bratislava, druhého najväčšieho mesta Košice a v okolí
Slovenského krasu (pozri podkapitolu 4.2.1.1). V nasledujúcich odsekoch im preto bude venovaná
náležitá pozornosť.
Tabuľka 4 Najvýznamnejšie atraktivity záujmového územia
zaujímavosť
Aquapark Aquathermal Senec
Termálne kúpalisko Podhájska
Vadaš Thermal Štúrovo
Hontianska paráda
Bratislavské jazzové dni
Devín
Bratislavský hrad

web stránka
www.aquathermal.sk
www.tkpodhajska.sk
www.vadas.sk
www.hrusov.sk
www.bjd.sk
www.slovenskehrady.sk
www.bratislava-hrad.sk

typ
aquapark
aquapark
aquapark
festival
festival
hrad
hrad

Krásna Hôrka
Levický hrad
Fiľakovo
Modrý Kameň
Muráň
Šomoška
Betliar
Pevnosť Komárno
Lodný mlyn v Kolárove
Štítnik
Rímsky tábor Kelemantia
Rímsky tábor Gerulata
Bratislava
Košice
Rožňava
Brhlovce
Zoologická záhrada Bratislava
Zoologická záhrada Košice
Botanická záhrada Bratislava
Botanická záhrada Košice

www.hradkrasnahorka.sk
slovakia.travel/levicky-hrad
www.filakovo.sk
www.modrykamen.sk
www.muran.sk
www.treking.cz
www.betliar.eu
www.pevnost-komarno.sk
www.vodnymlyn.sk
gothicroute.sk
pevnost-komarno.sk
www.slovakia.travel
visit.bratislava.sk
www.kosice.sk
www.roznava.sk
www.brhlovce.sk
www.zoobratislava.sk
www.zookosice.sk
www.uniba.sk
www.upjs.sk

hrad
hrad
hrad
hrad
hrad
hrad
hrad
hrad
iné
iné
iné
iné
MPR
MPR
MPR
PRĽA
ZOO
ZOO
botanická záhrada
botanická záhrada

Obrázok 20 - Kaštieľ Betliar

Zdroj: slovakia.travel
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miesto
Senec
Podhájska
Štúrovo
Hrušov
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Krásnohorské
Podhradie
Levice
Fiľakovo
Modrý Kameň
Muráň
Šiatorská Bukovinka
Betliar
Komárno
Kolárovo
Štítnik
Iža
Bratislava
Bratislava
Košice
Rožňava
Brhlovce
Bratislava
Košice
Bratislava
Košice

Obrázok 21 Vodný mlyn v Kolárove

Zdroj: slovakia.travel

Mapa 3 - Hlavné turistické atrakcie v záujmovom území

Zdroj: vlastné spracovanie
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Obrázok 22 Bratislava – Hlavné námestie s radnicou

Zdroj: slovakia.travel

Bratislava15
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (425 500 obyvateľov) označovaná aj ako krásavica na
Dunaji sa môže pýšiť nielen bohatou históriou (niekoľko storočí bola hlavným mestom Uhorska), ale
aj zaujímavou súčasnosťou (je centrom najdynamickejšie sa rozvíjajúceho regiónu v strednej Európe).
Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Symbolom
bohatej histórie a hlavnou dominantou mesta je Bratislavský hrad. Z jeho nádvoria, a ešte lepšie z
okien Korunovačnej veže, sa otvára výhľad nielen na Bratislavu, ale aj na susedné štáty Rakúsko
a Maďarsko, priamo susediace s Bratislavou. Pod hradom sa nachádza trojloďový gotický Dóm sv.
Martina, cirkevný symbol Bratislavy. Skrýva v sebe mohutnú barokovú sochu sv. Martina od
rakúskeho sochára Georga Rafaela Donnera, ktorá sa považuje za jedno z jeho najhodnotnejších diel.
Medzi atraktivity Dómu patrí tiež nádherná veža s pozlátenou napodobeninou uhorskej kráľovskej
koruny, ktorá symbolizuje korunovácie uhorských kráľov. V období od roku 1563 do roku 1830 tu
bolo korunovaných 11 kráľov vrátane Márie Terézie a 8 kráľovien.
Úzkymi stredovekými uličkami sa možno dostať k Michalskej bráne, jedinej doteraz zachovanej bráne
mestského opevnenia. Horná terasa veže ponúka impozantný výhľad na viaceré renesančné a
barokové paláce v Starom meste. Príkladom rokoka je jeden z najkrajších bratislavských palácov Mirbachov palác, v ktorom je dnes zriadená galéria. Dominantou Hlavného námestia, centra
stredovekého života mesta a rušných udalostí bratislavskej histórie, je budova Starej radnice a
renesančná Maximiliánova fontána, znázorňujúca cisára Maximiliána II. v postave legendárneho
rytiera Rolanda - ochrancu miest. Hlavné námestie je centrom diania aj v súčasnosti, najmä počas
tradičných Vianočných trhov a Silvestrovských osláv. V pôvodne gotickej budove Starej radnice z 15.
storočia sú dnes exponáty Mestského múzea. Neďaleké Primaciálne námestie ponúka najkrajšiu
klasicistickú stavebnú pamiatku na Slovensku - Primaciálny palác. Verejnosti je v ňom prístupná
jedinečná zbierka šiestich Bratislavských gobelínov zo 17. storočia pochádzajúca z anglickej kráľovskej
manufaktúry v Mortlake. Je na nich zobrazená legenda o tragickej láske.

15

www.bratislava.sk
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Obľúbeným miestom je aj obnovená Promenáda na Hviezdoslavovom námestí, ktorému dominuje
budova Slovenského národného divadla a Radisson Blue Carlton Hotel. Jeden z najvýznamnejších
slovenských hradov sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Devín. V rámci mestskej časti Bratislava
– Rusovce sa nachádza archeologické nálezisko z rímskeho obdobia Gerulata.
Obrázok 23 Bratislava – Most SNP

Zdroj: slovakia.travel

Košice16
Druhé najväčšie slovenské mesto (242 066 obyvateľov) je nielen centrom východného Slovenska, ale
aj jadrom oblasti Východných Karpát. Mesto leží na rieke Hornád na západnom okraji Košickej
kotliny, má dlhú a bohatú históriu a prežíva veľmi dynamickú súčasnosť. Po stáročia bolo
najvýznamnejším strediskom celého regiónu, prirodzeným centrom obchodu, remesiel, kultúry a
vzdelanosti. Takmer všetky pamiatky sa sústreďujú do historického centra mesta, ktoré je rozlohou
najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Jeho ústredným priestorom je
vretenovité Hlavné námestie, ktoré sa právom považuje za jedno z najkrajších slovenských námestí.
Je mimoriadne živou pešou zónou olemovanou množstvom krásnych historických budov.
Dominantou mesta aj námestia je gotický Dóm sv. Alžbety, ktorý je najväčším kostolom na Slovensku
a zároveň najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu v Európe. Pred severným priečelím
dómu stojí Urbanova veža postavená v 14. storočí. Samostatne stojaca kaplnka sv. Michala, bývalá
kostnica z konca 14. Storočia, vytvára spolu s Dómom sv. Alžbety a Urbanovou vežou ucelený a na
Slovensku ojedinelý gotický súbor pamiatok. Najmä v lete je najživším miestom celých Košíc
priestranstvo medzi divadlom a dómom. V južnej časti ústredného námestia sa možno oboznámiť so
stredovekým mestským opevnením. Košickým symbolom je aj Socha maratónca. Pripomína
skutočnosť, že v Košiciach sa každoročne na jeseň organizuje Medzinárodný maratón mieru, ktorý
patrí k najstarším na svete. V jednom z múzeí si návštevníci môžu prezrieť aj slávny Košický zlatý
poklad. Jedinečná zbierka zlatých mincí z 15. až 17. storočia s hmotnosťou 11 kg pochádza z 81
európskych mincovní.

16

www.kosice.sk
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Obrázok 24 Košice – Hlavná ulica, kostol sv. Alžbety

Zdroj: slovakia.travel

4.2.2

Cyklotrasy

V tejto podkapitole je uvedený prehľad najvýznamnejších cyklotrás v záujmovom území. Podklady
pre spracovanie jednotlivých zoznamov boli dostupné informácie z webových portálov dotknutých
samosprávnych krajov, koncepčných dokumentov zaoberajúcimi sa cykloturistickými trasami a z
webového portálu venujúcemu sa cyklistike, www.oma.sk.
4.2.2.1 Oficiálne cyklotrasy
Údaje za cyklotrasy v Bratislavskom kraji pochádzajú z webového portálu Bratislavského
samosprávneho kraja. Prehľad dĺžky jednotlivých typov trás v kraji spolu so zoznamami hlavných
cykloturistických trás podľa farebného rozdelenia, je uvedený nižšie. Údaje za cyklotrasy v Trnavskom
kraji pochádzajú z Jednotnej koncepcie cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja. Údaje
za cyklotrasy v Banskobystrickom kraji pochádzajú z webového portálu OMA (www.oma.sk). Žiaľ,
počas vypracovania tejto štúdie sa na webovom portáli Banskobystrického samosprávneho kraja
nenachádzali žiadne komplexné informácie o cyklistickej sieti v kraji. Údaje za cyklotrasy v Košickom
kraji pochádzajú z dokumentu Cyklotrasy v Košickom kraji17, ktorý spracoval Košický samosprávny
kraj.

17

web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/cyklotrasyksk_2013.pdf
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Oficiálne cyklotrasy sa rozdeľujú podľa významu na štyri podkategórie - podľa farieb. Z nich boli
vybrané najvýznamnejšie (červené – celoštátny význam a modré – regionálny význam):
Mapa 4 - Oficiálne značené cyklotrasy v prihraničnom území (súčasť geografickej databázy projektu)

Zdroj: vlastné spracovanie

ČERVENÉ CYKLOTRASY:
 001 Dunajská cyklotrasa (súčasť EuroVelo 6) - trasa vedie od hraničného priechodu
AT/SR Berg do Hamuliakova, v Trnavskom kraji vedie ďalej cez Gabčíkova do Kľúčovca,
v Nitrianskom kraji vedie od Číčova do Štúrova. K atrakciám trasy patrí hlavne vodné
dielo Gabčíkovo s plavebnými komorami a vyhliadkovou vežou,
 001a Dunajská cyklotrasa (súčasť EuroVelo 6) - od Prístavného mosta do mestskej časti
Bratislava – Čunovo a odtiaľ do Gabčíkova, kde sa napája na 001,
 002 Vážska cyklomagistrála – od Komárna cez Kolárovo a Dedinu Mládeže popri Váhu až
za Žilinu,
 004 Moravská cyklistická cesta (súčať EuroVelo 13) – od Moravského Svätého Jána do
Gajar a ďalej do Bratislavy – Petržalky,
 010 Pohronská cyklomagistrála - od Štúrova do Pukanca,
 012 Rudohorská cyklomagistrála - od Lieskovca do Ploského,
 013 Novohradská cyklomagistrála - od Lučenca do Čierneho Balogu,
 037 Cyklomagistrála Blhu - z Veľkého Blhu do Hrušova,
 040 Cyklomagistrála Liptov – Horehronie – Gemer - od Hrachova do Hnúšte,
 049 Cyklocesta Márie Séči - od Muráňskeho zámku ku Krížnej Poľane,
 052 Jabloňovce – Dudince - od Dudiniec do Hontianskych Tesárov,
 017 Dolnozemplínska cyklomagistrála (časti I. a II.) - od Veľkej Izry do Borše,
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 023 MTB Alžbeta (časti I. a II.) - od Herlianskej cesty do Veľkej Izry,
 029 Cyklomagistrála Slovenský Kras (časti I. až VIII.) - trasa vytvára okruh, vedie cez
Národný park Slovenský Kras,
 039 - z Košíc do Skárošu,
 BEČ (bez evidenčného čísla) Cyklotrasa Hornád - z Košíc do Košickej polianky.
MODRÉ CYKLOTRASY:
 2001 Ružinovská radiála (v rámci mestskej časti Bratislava – Ružinov),
 2005 Dúbravská radiála - od Mosta SNP do mestskej časti Bratislava – Dúbravka,
 2006 Hamuliakovo – Senec,
 2007 Železná studienka – Lamač (v rámci Bratislavy),
 2008 Koliba – Snežienka (v rámci Bratislavy),
 2009 Pekná cesta – Marianka - od Peknej cesty (Bratislava – Rača) do Marianky,
 2010 Rača – Biely kríž - z Rače k Bielemu krížu,
 2012 Cerová dráha - od Železnej studienky na Malý Slavín,
 2570 Sedlo Burda – Sedlo Chlipavica – Michalová, námestie – Bujakovo - z Bujakova do
Sedla Burda,
 2559 Ružiná – Látky - od Ružinej do Látok,
 2562 Rimavská Baňa – Kraskovo – Horné Zahorany - od Rimavskej Bane do Horných
Zahorian,
 2564 Teplý vrch – Potok - od Teplého vrchu do Budikovanov,
 2568 - z Detvy pod Halačov vsšok,
 2703 - od Mýta do Krivian,
 2882 Karpatská cyklistická cesta (časti I. a II.) - od Uhornianskeho sedla do Margecian,
 BEČ/okolo Košíc - od mestskej časti Košice – Ťahanovce do mestskej časti Košice – Kavečany,
 BEČ - od Bankova do Nižného Klátova.
INÉ VÝZNAMNÉ CYKLOTRASY:
 5568 Lučenec – Kalonda/Ipolytárnoc štátna hranica - od Lučenca do Kalondy.
 Cyklistický náučný chodník Lučenec – Poltár – Málinec - od Starej Haliči do Poltára,
 Rákocziho cyklotrasa - od Slovenského Nového Mesta do Košíc.
Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji (I. Etapa) uvádza aj nasledovné
cyklotrasy, ktoré sú však skôr plánované, ako skutočne vyznačené v teréne:
 Cyklotrasa Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ - od Komárna do Štúrova,
 Veľký okruh - okolo Nitry cez Šaľu, Šurany a Vráble,
 Dolným Žitným ostrovom - od Dunajskej Stredy do Komárna.
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4.2.2.2 Karstvelo
Karstvelo18 je súhrnný názov značených cyklotrás na území Slovenského krasu a historického
horného Gemera, ktoré spravuje Slovenský cykloklub Slovenský kras. Ide o sieť asi 500 km značených
cyklotrás, ktoré vedú k týmto zaujímavostiam:
-

6 jaskýň zapísaných do svetového prírodného dedičstva UNESCO,
kultúrne pamiatky európskeho významu - kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka, Mauzóleum v
Krásnohorskom Podhradí,
Gotická cesta,
najväčší stalagmit zapísaný do Guinnesovej knihy rekordov (v Krásnohorskej jaskyni),
kaňony riek Slaná a Štítnik,
Národný park Slovenský raj,
Zádielska tiesňava a Turniansky hrad popri hrhovských rybníkoch,
Hájska dolina popri Hájskych vodopádoch,
krasová Silická planina popri Silickej ľadnici,
chránený prírodný výtvor Prielom Muráňky a Meliatsky profil,
každoročne organizované podujatia: Cykloras v máji, Karstvelo v júli, Gemerská župa na
kolesách v auguste a Zlatý kras v októbri.

Najvýznamnejšou cykloturistickou trasou oblasti je Cyklomagistrála Slovenský kras s niekoľkými
vedľajšími trasami. Tento takmer 200 km dlhý okruh je vyznačený červenými cykloznačkami, obopína
celé územie Slovenského krasu a prechádza každou atraktívnou lokalitou na jej území i v jej okolí.
Oblasťou horného Gemera prechádza aj Rudohorská magistrála a Karpatská cyklistická cesta.
Obrázok 25 Cyklocesty vo východnej časti SK- HU pohraničného regiónu v okolí Košíc

Zdroj: opencyclemap.org, Poznámka – cyklotrasy v západnej a strednej časti slovensko – maďarského
pohraničného regiónu znázorňuje Obrázok 10 a Obrázok 11
18

TIC Rožňava, resp. www.sacr.sk
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4.2.3

Poskytované služby

V súlade s podkapitolou 4.1.3 medzi základné komponenty cestovného ruchu patria ubytovanie,
služby verejného stravovania a cyklistické služby (požičovne bicyklov a opravovne). Množstvo
a kvalita zariadení je podobne ako v Maďarsku veľmi rozmanitá.
4.2.3.1 Ubytovanie
Tabuľka 5 Ubytovacie zariadenia v záujmovom území
SR / Región (NUTS2)
/ kraj / okres

Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach

Počet ubytovacích zariadení

2010
2011
2012
2013
2001 2010
2011
SLOVENSKO
183 898 186 156 201 398
197 747 2 275 3 126 3 011
Bratislavský kraj
23 346
26 104
27 868
28 143
158
197
203
okres Bratislava I
4 822
5 851
5 602
6 205
21
42
43
okres Bratislava II
5 540
5 730
6 778
7 056
21
32
32
okres Bratislava III
2 456
3 596
3 621
2 941
14
21
23
okres Bratislava IV
1 571
1 682
1 620
1 619
8
9
11
okres Bratislava V
727
719
1 008
979
5
9
9
okres Senec
5 811
5 757
6 350
6 344
30
29
29
Západné Slovensko
44 088
45 728
48 760
47 779
486
731
706
Trnavský kraj
14 278
14 075
16 057
15 942
136
208
195
okres Dunajská Streda
3 218
3 117
4 160
4 134
37
62
58
Nitriansky kraj
15 142
16 356
18 009
17 440
163
270
262
okres Komárno
1 543
1 437
1 435
1 362
25
44
40
okres Levice
2 034
2 033
2 721
2 271
26
35
34
okres Nové Zámky
5 022
4 865
5 345
5 412
54
105
102
Stredné Slovensko
58 177
56 641
63 843
61 555
985 1 262 1 205
Banskobystrický kraj
20 606
19 915
21 790
21 115
364
436
424
okres Lučenec
951
962
1 046
932
25
17
18
okres Revúca
533
386
456
396
12
7
7
okres Rimavská Sobota
1 445
1 357
1 339
1 321
13
26
25
okres Veľký Krtíš
985
995
1 003
952
12
15
14
Východné Slovensko
58 287
57 683
60 927
60 270
646
936
897
Košický kraj
26 443
26 476
26 764
26 139
210
351
346
okres Košice I
2 393
2 331
2 704
2 706
17
41
41
okres Košice II
1 218
1 225
N/A
N/A
7
12
12
okres Košice III
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
okres Košice IV
547
601
592
575
8
10
11
okres Košice - okolie
1 179
1 288
1 348
1 365
20
36
36
okres Rožňava
1 977
1 958
1 922
1 691
41
77
74
okres Trebišov
1 554
1 557
1 600
1 494
8
24
24
Zdroj : http://datacube.statistics.sk; Vysvetlivka – i 2013 = počet lôžok v ubytovacích
2
pripadajúcich na jednotku územia (1km ) za rok 2013

2012 2013
3 643 3 485
243
233
50
49
39
37
24
21
10
10
13
11
39
39
862
829
281
276
98
94
322
307
47
44
41
39
126
119
1 457 1 376
527
494
22
21
11
10
31
30
15
12
1 081 1 047
357
346
45
45
N/A
N/A
N/A
N/A
11
11
39
40
73
70
26
25
zariadeniach

Na základe údajov, ktoré znázorňuje Tabuľka 5, možno interpretovať, že najlepšími kapacitami v roku
2013 disponovala centrálna časť hlavného mesta Bratislava (mesto ako celok vykazuje hodnotu 50
lôžok na 1 km2), nasledovaná mestom Košice (hodnoty 9,4 až 31,7). Významné kapacity dosahoval
okres Senec (až 17,6). Okres s termálnou a kúpeľno-liečebnou tradíciou Nové Zámky zaznamenal
hodnotu 4. Ostatné okresy sa prezentovali hodnotami medzi 0,5 až 1,5 lôžka na 1km2.
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Mapa 5 - Ubytovanie v záujmovom území

Zdroj: vlastné spracovanie

4.2.3.2 Zariadenia verejného stravovania
Z hľadiska štatistík možno porovnať odbytovú plochu verejných zariadení stravovania a počet miest
pri stoloch, avšak len za úroveň krajov. Z piatich krajov, na území ktorých sa nachádza záujmové
územie, suverénne najvyššie hodnoty dosiahol v roku 2013 Bratislavský kraj. Ostatné kraje vykázali
podobné údaje ohľadom odbytovej plochy (cca medzi 8 100 až 11 100 m2), najmenej však Nitriansky
kraj, ktorý zaznamenal aj najmenšiu hodnotu počtu miest (pod 3000). Ostatné kraje v tomto
ukazovateli vykázali medzi 4 000 až 5 500 miestami. Najlepšie hodnoty vykázal Banskobystrický kraj.
Tabuľka 6 Zariadenia verejného stravovania v záujmovom území
SR / Región (NUTS2) /
kraj (NUTS3)

SLOVENSKO
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Východné Slovensko
Košický kraj

Odbytová plocha verejných
stravovacích zariadení (m2)
2010
2011
2012
2013
166 250 188 240 174 233 202 094
104 370 107 501 104 919 122 712
104 370 107 501 104 919 122 712
20 058 28 992 27 850 29 664
6 797 16 074 13 283 10 668
5 749
5 745
5 169
8 127
18 929 23 175 18 809 25 816
11 068 11 182
9 616 11 094
22 893 28 572 22 655 23 902
9 742 13 983 10 892
9 928

Počet miest pri stoloch a
stolíkoch
2010 2011 2012 2013
72 301 82 180 77 956 81 642
41 653 44 127 42 316 46 292
41 653 44 127 42 316 46 292
10 161 13 818 15 025 12 008
2 869 7 211 7 222 4 031
2 996 2 960 2 787 2 913
9 341 10 088 9 478 11 799
5 092 4 539 4 615 5 508
11 146 14 147 11 137 11 543
4 055 6 297 5 068 4 540

Zdroj : http://datacube.statistics.sk; Poznámka: jedná sa o zariadenia s 20 a viac zamestnancami
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Mapa 6 - Reštaurácie v záujmovom území

Zdroj: vlastné spracovanie

4.2.3.3 Požičovne a servisy bicyklov
Najlepšie možnosti pre požičanie sú celkom prirodzene v najväčších mestách, ktoré navštevuje aj
najviac turistov – Bratislava a Košice. Servisy bicyklov sú zvyčajne lokalizované v každom okresnom
meste, ako aj iných mestách (Kráľovský Chlmec, Moldava nad Bodvou, Štúrovo, Hurbanovo).
Vyhľadanie je možné napríklad na slovenských stránkach www.zoznam.sk.
Cyklopredajňa a požičovňa Velocity19 sa nachádza pred vstupom do obľúbenej oblasti Bratislavského
lesoparku. Pre zapožičanie bicykla sa obvykle vyžaduje predložiť dva doklady s fotografiou a zložiť
vratnú zálohu (150 až 250 EUR) vo výške podľa cenníka. Ceny kolíšu podľa typu zapožičaného bicykla,
dĺžky vypožičania (1 až 6 hodín, deň, víkend, týždeň), dňa v týždni (pracovný deň, víkend). Denná
sadzba sa pohybuje medzi 9 až 24 EUR. K tomu treba pripočítať dodatočné sadzby za doplnky (svetlá,
prilba, zámok, košík, nosič). Bike Bratislava20 poskytuje požičanie bicykla v sume 14 až 16 € na deň.
Doplnky sú zahrnuté v cene. Niektoré aplikácie poskytujú jednoduché vyhľadanie najbližšej požičovne
bicyklov, obchodu s bicyklami či servisom. Jednou z nich je MAPS.ME, ktorá využíva databázu
OpenStreetMap. Je však len v anglickom jazyku.
4.2.3.4 Iné
Malé obchody s potravinami (príp. so zmiešaným tovarom) sú lokalizované takmer v každej obci
záujmového regiónu. Otváracie hodiny sú rôzne, treba mať na pamäti obedné prestávky a niektoré
dni, kedy sú prevádzky zatvorené (zvyčajne nedeľa, v niektorých prípadoch piatok alebo štvrtok).
V mestách je možnosť využitia väčších supermarketov so širším sortimentom a dlhšími otváracími
hodinami. Najširšou sieťou predajní disponuje COOP Jednota, na východnej časti Slovenska má široké
zastúpenie FRESH a na západe Moja Samoška.

19
20

www.velocity.sk/rs/9/pozicovna
www.bikebratislava.sk/pricelist.html
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4.2.4

Intermodalita

Pod pojmom intermodalita sa v tejto štúdii rozumie premiestňovanie osoby – cyklistu, ktorý na
prepravu použije (môže použiť) postupne dva alebo viac druhov dopravy bez výrazného obmedzenia
dopravného prostriedku (bicykla). V tejto súvislosti je možné prepraviť sa bicyklom priamo po ceste
(chodníku), využiť služieb železnice (vrátane električky, metra a lanovky), verejnej autobusovej
dopravy, lodnej dopravy, príp. leteckej dopravy.
Mapa 7 - Intermodalita z hľadiska cyklodopravy v záujmovom území

Zdroj: vlastné spracovanie

4.2.4.1 Možnosti prepravy bicyklov po železnici
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) vo vnútroštátnej osobnej preprave ponúka tzv.
zjednodušenú prepravu bicyklov formou prepravy na určených predstavkoch alebo prepravu
v pojazdnej úschovni batožín. Preprava v pojazdnej úschovni batožín je možná len v tých vlakoch,
ktoré v cestovnom poriadku majú v hlavičke vlaku piktogram kufríka. V pojazdnej úschovni batožín
v IC vlakoch je povinná rezervácia miesta na bicykel a cena za prepravu obsahuje aj rezerváciu miesta
na bicykel, v ostatných vlakoch je rezervácia miesta na bicykel možná ale nie povinná.
Naloženie, preloženie a vyloženie bicyklov si zabezpečuje samotný cestujúci. Preprava bicyklov sa
uskutočňuje vo všetkých vlakoch osobnej dopravy, a to vo vyhradenom priestore (predstavku)
prvého alebo posledného vozňa, cez prvé dvere prvého vozňa alebo cez posledné dvere posledného
vozňa s miestami na sedenie, resp. v priestore vo vozni označenom symbolom bicykla do vyčerpania
kapacity priestoru na to určeného. Ak ide o vozeň 1. triedy, cestujúci je povinný preukázať sa
cestovným lístkom na 1. vozňovú triedu (www.slovakrail.sk)21. Počas zjednodušenej prepravy
bicyklov za batožinu zodpovedá cestujúci.
Preprava bicyklov na stredné a dlhé vzdialenosti sa zabezpečuje vlakmi kategórie EC, IC, Ex, R a Zr.
Nosný spôsob prepravy sa tu realizuje v služobných vozňoch prostredníctvom služby pojazdná

21

www.slovakrail.sk/sk/listok-na-vlak/ine/preprava-bicyklov-a-batozin.html
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úschovňa batožín, ktorou je vybavená väčšina vlakov tejto kategórie. Túto službu je možné využiť vo
vybraných vlakoch aj v medzinárodnej preprave.
V prípade nahlásenia prepravy väčšej organizovanej skupiny zákazníkov s bicyklami je ZSSK schopné
v určitých prípadoch zabezpečiť zaradenie vozňa na prepravu zvýšeného počtu bicyklov (vo vlakoch
kategórie Zr a Os). Objednávky je možné podávať prostredníctvom Centra predaja alebo Kontaktného
centra, ktoré následne odporučí možnosť prepravy.
V rámci vnútroštátnej prepravy je tarifa nastavená nasledovne.
-

jednosmerný lístok pre bicykel (zjednodušená aj preprava v pojazdnej úschovni bicyklov): 1,5
EUR
jednodňový lístok pre bicykel: 2,5 EUR
týždenný lístok pre bicykel alebo pre batožinu: 6 EUR
možnosť rezervácie miesta na bicykel alebo batožinu vo vybraných R vlakoch v cene 1 EUR

V povinne miestenkových vlakoch IC je cena za prepravu bicykla 2,50 EUR. Ceny sú vrátane rezervácie
miesta na bicykel. Vo vlakoch IC jednodňový a týždenný lístok na bicykel alebo batožinu neplatí.
Tarifné podmienky medzinárodnej prepravy medzi Slovenskom a Maďarskom sú pri pojazdnej
úschovni bicyklov (od 10. júna 2012) v preprave ZSSK – MÁV-START s rezerváciou: 7 EUR/ks (5 EUR
lístok na bicykel, 2 EUR rezervácia miesta na bicykel). Pri zjednodušenej preprave bicyklov je to
štandardne: 5 EUR/ks. V preprave ZSSK - MÁV vo vybraných vlakoch v malom pohraničnom styku
stojí lístok len 1,5 EUR/ks v zmysle prepravného poriadku ZSSK.
Prepravy bicykla je možná na oboch tratiach nachádzajúcich sa v záujmovom území: Bratislava –
Nové Zámky - Štúrovo – Budapešť a Košice - Budapešť. V prvom prípade sa jedná o vlaky EC 171, EC
173, EC 175, EC 271, EC 273, EC 275, EC 277, resp. spiatočná cesta: EC 170, EC 172, EC 174, EC 270, EC
272, EC 274, EC 276. Rezervácia miesta na bicykel je v týchto vlakoch povinná. V druhom prípade
(Košice - Budapešť) sú to vlaky EC 183 a EC 182 (idú len od 27.3.2015 do 27.9.2015), pri čom
rezervácia miesta na bicykel je možná, avšak nie povinná.
Súkromný dopravca Regiojet22 umožňuje na linke osobného vlaku Bratislava – Dunajská Streda –
Komárno prepravu bicyklov za osobitné ceny. Jednosmerný lístok stojí 1 EUR, jednodňový lístok
2 EUR a týždenný lístok za výhodných 5 EUR. V prepravnom poriadku je zároveň uvedené, že
„Dopravca v prípade naplnenia kapacity priestoru vozidla vyhradeného na prepravu bicyklov, môže
ďalšie prepravy bicyklov vo vozidle odmietnuť. Dopravca v prípade mimoriadnej situácie – výluky,
náhradná autobusová doprava, môže z prepravy vylúčiť prepravu bicyklov“ (vyňaté z prepravného
poriadku uverejnenom na www.regiojet.sk).
4.2.4.2

Autobusová doprava

V okrese Dunajská Streda firma SAD Dunajská Streda prevádzkuje cyklobus medzi mestom Dunajská
Streda a vodným dielom Gabčíkovo s cykloturistickými možnosťami prepojenými aj na vodnú
turistiku (pozri kapitola 4.2.6). Cyklobus premáva v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 1.5.2015 tri krát
denne, do 6.9.2015. Cena lístka vrátane bicykla je 0,5 EUR. Viac informácií možno nájsť na:

22

http://www.regiojet.sk/bratislava-komarno/cennik-a-tarify/preprava-batoziny-a-zvierat.html
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http://www.sadds.sk/sk/cyklobus. Osobitné podmienky dovozného v cyklobuse stanovuje tarifa
dopravcu23. O prevádzke cyklobusu sa možno informovať na telefónnom čísle 0910 494 949.
Keďže na Slovensku nie je veľký počet cyklobusov, je na mieste spomenúť tri cyklobusy
prevádzkované SAD Zvolen, a.s. (prevádzka Banská Bystrica). Cyklobusy premávajú z Banskej Bystrice
do známych rekreačných centier Donovaly, Malý Šturec a Šahtičky. Viac informácií možno nájsť na:
http://imhd.zoznam.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/Cyklobus.html. Okrem týchto liniek premáva
v jednom smere cyklobus na trase Sliač – Zvolen - Banská Bystrica - Donovaly a obojsmerne na trase
Sliač – Zvolen - Banská Štiavnica (http://www.sliac.sk/index.php?page=cyklobus-2014). Dopravca
ARRIVA NITRA prevádzkuje v lete 29. júna cyklobus medzi centrom Nitry a Zoborom (trasa Kmeťova –
Mestský park) v počte 8 spojov. Preprava bicyklov je bezplatná. Preprava invalidných vozíkov je
vylúčená, preprava detských kočíkov je obmedzená (imhd.sk Nitra 2014).
V bežných prímestských autobusových linkách je preprava bicyklov buď obmedzená alebo vylúčená.
V záujmovom území prevádzkuje prímestskú verejnú autobusovú dopravu celkom 7 dopravcov.
Každý z nich má stanovené iné pravidlá prepravy uvedené v tzv. prepravnom poriadku.
Mesto Bratislava a okres Senec: V rámci liniek spoločnosti Slovak Lines24, a.s. je preprava bicyklov,
okrem detských bicyklov, vylúčená (články 3 a 11.4 prepravného poriadku).
Okres Dunajská Streda: Dopravca SAD Dunajská Streda25 v prepravnom poriadku uvádza v čl. 12
bode 3 že príručnou batožinou je „... ak to kapacitné dôvody dovoľujú, jeden bicykel ...; ak to z
kapacitných dôvodov nie je možné, prepravujú sa tieto veci ako cestovná batožina“. Zároveň existuje
možnosť prepravy bicykla ako cestovnej batožiny: „Dopravca je oprávnený prijať na prepravu bicykel
len ako cestovnú batožinu, ak to prepravné a prevádzkové podmienky povoľujú. V prípade, že vozidlo
nie je vybavené patričným zariadením na uloženie bicykla na prepravu v batožinovom alebo inom
vyhradenom priestore vozidla, Dopravca nenesie zodpovednosť za poškodenie bicykla“.
Okresy Nové Zámky, Levice a Komárno: V Článku 17.4 prepravného poriadku dopravcu Arriva Nové
Zámky, a.s.26 uvádza: „Cestujúci má právo na prepravu výlučne príručnej batožiny. Ako príručnú
batožinu môže cestujúci výlučne so súhlasom vodiča prepravovať aj 1 bicykel, ak to umožňuje
kapacita vozidla“.
Okres Veľký Krtíš: V Článku 13, bode 6 prepravného poriadku dopravcu SAD Zvolen, a.s.27 sa uvádza:
„Z prepravy sú vylúčené ... veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky ... (vrátane bicyklov, pokiaľ
dopravca na konkrétnej linke a druhu dopravy neurčí inak)“.
Pre okresy Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca platí to isté čo pre okres Dunajská Streda
(s rovnakým znením v článku 12.10 prepravného poriadku dopravcu SAD Lučenec, a.s.)28 .
Okres Košice – okolie, Rožňava: Košická spoločnosť eurobus (operuje v okrese Košice – okolie a
Rožňava) má v prepravnom poriadku v článku 12.929 uvedené: „Dopravca je oprávnený prijať na
23

http://www.sadds.sk/sk/tarifa-dopravcu
http://www.slovaklines.sk/moja-cesta-so-slovaklines/preprava-v-regione/prepravny-poriadok.html
25
http://www.sadds.sk/sk/tarifa-dopravcu
26
http://www.arrivanz.sk/page-11/prepravny-poriadok/
27
http://www.sadzv.sk/prepravny-poriadok
28
http://www.sadlc.sk/public/index.php?option=com_wrapper&Itemid=339/
24
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prepravu bicykel len ako cestovnú batožinu, ak to prepravné a prevádzkové podmienky dovoľujú.
V prípade, že vozidlo nie je vybavené patričným zariadením na uloženie bicykla na prepravu
v batožinovom priestore vozidla, Dopravca nenesie zodpovednosť za poškodenie bicykla“. V prípade
cezhraničnej sezónnej linky 802808 Košice – Miškovec – Tiszaújváros sú osobitné podmienky
ustanovené v dokumente Tarifa dopravcu pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy
cestujúcich a batožín a ďalšie dodatky30, v rámci ktorej sa v článku 7.2 uvádza odsek Dovozné za
prepravu batožiny: „Nadrozmernú batožinu, detský kočík, bicykel ... príjme dopravca na prepravu,
len ak je v batožinovom priestore voľné miesto na jej uloženie“.
Okres Trebišov: V rámci okresu Trebišov sa v Článku 19 prepravného poriadku dopravcu Arriva
Michalovce31 uvádza: „Bicykel je možné prepravovať v autobusovej prímestskej a mestskej doprave
len so súhlasom oprávneného zamestnanca a s ohľadom na predpokladanú obsadenosť vozidla“.
Ostatní dopravcovia nemajú priamo uvedené možnosti prepravy bicykla, tá však zvyčajne podlieha
podmienkam cestovnej batožiny, ak tak bicykel vodič posúdi. Za (nadrozmernú) batožinu sa platí
v zmysle platnej tarify jednotlivého dopravcu.
4.2.4.3

Mestská hromadná doprava

V hlavnom meste Slovenska, v Bratislave je možná preprava bicyklov prostriedkami MHD za týchto
podmienok (z imhd.sk 2014)32:
-

-

preprava bicyklov na linkách MHD je možná denne, preprava bicykla je bezplatná,
bicykle sa prepravujú len v prípade, ak to dovoľuje aktuálna situácia vo vozidle a so súhlasom
vodiča,
v jednom vozidle je možné prepravovať maximálne 2 bicykle, pričom prednosť majú detské
kočíky a invalidné vozíky,
znečistené bicykle sa neprepravujú,
jeden cestujúci môže prepravovať jeden obyčajný jednostopý bicykel (bez motora, bez
prívesu),
nástupné dvere a miesto na uloženie bicykla sú označené príslušným piktogramom (v
električkách na zadnej plošine prvého vagóna, v autobusoch a starých trolejbusoch na mieste
pre kočíky, v nových nízkopodlažných trolejbusoch nie je dostatočný priestor na bezpečnú
prepravu bicyklov),
v prípade električkových súprav je možné prepravovať bicykle len v prednom vozni,
cestujúci bez bicykla majú pri nastupovaní/vystupovaní prednosť.

V prípade potreby prepravy väčšej skupiny cyklistov je možné objednať si v Dopravnom podniku
Bratislava autobus s prívesom na prepravu bicyklov.

29

http://www.eurobus.sk/zahranicna-a-dialkova-doprava/prepravny-mal/
http://www.eurobus.sk/zahranicna-a-dialkova-doprava/tarifa-mal/#29
31
http://www.arrivami.sk/page-12/prepravny-poriadok/
32
imhd.sk Bratislava (2014): Preprava bicyklov v prostriedkoch MHD. 9.4.2011, aktualizované 10.7.2014.
Dostupné na: http://imhd.zoznam.sk/ba/doc/sk/9089/Preprava-bicyklov-v-prostriedkoch-MHD.html
30
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Obrázok 26 MHD v Bratislave – linka 91 pretínajúca zelenú cyklotrasu 5009

Zdroj: databáza spracovateľa

Preprava bicyklov v druhom najväčšom meste Slovenska a metropole tzv. Východu Košiciach
zabezpečuje len jedna autobusová linka č. 1433. Prepravu bicyklov v prostriedkoch MHD cez voľné dni
na linke 14 v čase cca od 1.6. do 1.9. upravuje Dodatok č. 1 Prepravného poriadku MHD v Košiciach Všeobecné podmienky:
-

Bicykel (ako batožina) sa môže prepravovať len so sprievodom cestujúceho.
Jeden cestujúci môže prepravovať len jeden bicykel.
Cestujúci vo veku do 10 rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode osoby staršej ako 18
rokov.
Bicykel sa môže vo vozidle prepravovať len v určených spojoch a ich určených úsekoch v
zmysle cestovných poriadkov.
Preprava bicykla sa môže uskutočniť len so súhlasom vodiča.
Preprava cestujúcich, detských kočíkov s dieťaťom, invalidných vozíkov a živých zvierat má
pred prepravou bicyklov absolútnu prednosť.

33

imhd.sk
Košice
(2014):
Preprava
bicyklov
v
prostriedkoch
MHD.
Dostupné
na:
http://imhd.zoznam.sk/ke/doc/sk/10138/Preprava-bicyklov-v-prostriedkoch-MHD.html
imhd.sk Košice (2014): Zavedenie cyklospojov na linke 14 (1.6. - 1.9.2014). Dostupné na:
http://imhd.zoznam.sk/ke/doc/sk/13406/Zavedenie-cyklospojov-na-linke-14-1-6-1-9-2014.html
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V jednom vozidle je možné spravidla prepravovať len jeden bicykel. Vodič má právo, s
prihliadnutím na obsadenie vozidla, povoliť súčasnú prepravu viacerých bicyklov.
- Bicykel sa môže do vozidla naložiť a z vozidla vyložiť len dverami na to určenými.
- Presun bicykla a jeho umiestnenie vo vozidle na miesto na to určené sa musí udiať len
tlačením/ťahaním bicykla (nie prenášaním).
Vodič má právo:
- odmietnuť prepravu bicykla, vzhľadom na aktuálne zaplnenie vozidla cestujúcimi, na
prebiehajúcu prepravu cestujúcich s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo živými
zvieratami, na mieru znečistenia bicykla,
- obmedziť prepravu bicykla po zastávku, od ktorej očakáva zvýšené zaplnenie vozidla
cestujúcimi alebo prepravu cestujúcich s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo živými
zvieratami.
- Dopravca nezodpovedá za poškodenie bicykla pri nesprávnej manipulácii pri jeho nakladaní,
uložení a vykladaní z vozidla.
- Cestujúci cyklista je zodpovedný za všetky škody spôsobené dopravcovi pri manipulácii s
bicyklom a počas prepravy.
- Povinnosti cestujúceho
- Pred nástupom osobne nahlásiť vodičovi úmysel prepraviť bicykel a výstup z vozidla oznámiť
signálom "dlhší výstup" na to určeným tlačidlom.
Pri nástupe uprednostniť nástup cestujúcich s detským kočíkom, invalidným vozíkom a živými
zvieratami a dodržať poradie príchodu na zastávku.
- Konať tak:
- aby pri nástupe, manipulácii a výstupe s bicyklom nedošlo k zraneniu, ohrozeniu a
obmedzeniu ostatných cestujúcich a prepravovaných živých zvierat,
- aby bicykel nepoškodil alebo nezašpinil odev, obuv, príručnú batožinu, detský kočík alebo
invalidný vozík ostatných cestujúcich,
- aby bicykel nepoškodil a nezašpinil súčasti alebo zariadenia vozidla.
Nie je dovolené prepravovať bicykel:
- s pomocným pohonom alebo s prívesným vozíkom,
- nadmerne znečistený, z ktorého vyčnievajú ostré predmety (lanká,...)
Cestovný lístok za prepravu jedného bicykla je 0,6 EUR s časom platnosti 60 minút.
-

Linka 14 premáva po trase Železničná zastávka Ťahanovce – Anička – Mier – Havlíčkova – Čermeľ –
Horný Bankov/Alpinka – Jahodná a späť. Počas voľných dní sú všetky spoje na linke 14 garantovane
nízkopodlažné.
Pre doplnenie (hoci mimo záujmového územia) v meste Nitra je na stránkach Nitrianskeho
informačného systému (NISYS.sk) uvedené, že roku 2014 (18.apríla) je už štvrtú sezónu k dispozícii
mestský cyklobus spoločnosti ARRIVA, a.s. Linka C3534 premáva do Mestského parku na Zobor, a to
počas víkendov a sviatkov. Na linke platí bežná tarifa MHD bez dodatočného poplatku za bicykel.

34

imhd.sk Nitra (2014): Cestovný poriadok linky C35. Dostupné na: http://imhd.zoznam.sk/nr/cestovnyporiadok/linka/C35/smer/Zobor-Nemocnica/zastavka/Kmetova/838860864520.html; Pre bližšie informácie
a cestovný poriadok - http://www.nisys.sk/www/content/nisys/mestsky-cyklobus/0/33.
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4.2.5

Napojenie na iné environmentálne prijateľné turistické ciele (vodná turistika)

Dunaj
Vyhľadávanou turistickou atrakciou pri rieke Dunaj neďaleko od zastavaného územia mestskej časti
Bratislava – Čunovo sa nachádza areál Divoká voda. História areálu siaha do roku 1995, kedy sa v
súvislosti s uvedením vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros začal budovať. Uvedenie samotných
slalomových tratí do skúšobnej prevádzky sa uskutočnilo v roku 1996 a zároveň v tomto roku sa
uskutočnili aj prvé preteky vodného slalomu. Areál vodných športov Čunovo svojím vybavením spĺňa
kritériá športových štadiónov najvyššej kvality, takže tu možno organizovať preteky na európskej a
svetovej úrovni. Areál poskytuje tréningové možnosti nielen pre výkonnostných vodných slalomárov
a raftérov, ale aj pre amatérskych športovcov. Ubytovanie a stravovanie v areáli ponúka reštaurácia
hotela a niekoľko bufetových zariadení (viac na www.divokavoda.sk).
Malý Dunaj
Z hľadiska vodnej turistiky (najmä canoeing) je veľmi vyhľadávanou lokalitou okolie toku Malý Dunaj.
Príroda okolo toku je často nedotknutá a hustá. Prístup k rieke (autom, či bicyklom) je preto
obmedzený do vybraných bodov. Najkrajšie a pravdepodobne najnavštevovanejšie táborisko pre
vodákov je pri kolovom vodnom mlyne v Jelke. Nachádza sa tu viacero zariadení občerstvenia.
Postupne vznikajú nové miesta so zvýšenou ponukou služieb, akými sú Jahodná a Tomášov. Ďalšie
informácie poskytujú web stránky www.maly-dunaj.sk, www.malydunaj.com, www.canoetrips.sk,
www.tourismbratislava.sk a www.tipnavylet.webnode.sk.
V súvislosti s budúcim rozvojom oblasti okolia vodného toku Malý Dunaj je dôležité uviesť projekt
Transdanube. Zámerom je revitalizovať oblasť Malého Dunaja a vytvoriť nové vodné spojenie, ktoré
poskytne rozšírenie možnosti trávenia voľno-časových aktivít obyvateľov, či športových aktivít.
Súčasťou projektu by malo byť stanovenie stratégie využitia oblasti s rovnomerným rozvrhnutím
všetkých atrakcií (šport, rekreácia) a potrebného zázemia k nim. Projekt počíta aj s obstaraním
čistiacej lode na odpadky a prepojením existujúcich cyklochodníkov popri rieke. Projekt sa zameriava
na vytvorenie legislatívnych, organizačných a technických podmienok, ako aj vybudovanie
komplexnej infraštruktúry pre vodnú dopravu (plavebné komory, prístavy a prístaviská, vstupy do
vody a pod.), a to v úseku od Bratislavy po sútok Dunaja s Váhom. Cieľom projektu je získanie novej
vodnej cesty na rekreačnú a športovú plavbu. Popri hlavnom cieli sa dosiahne skultúrnenie a
vyčistenie toku rieky Malý Dunaj, kde bude možné rozvíjať neformálne vzdelávanie pre rôzne cieľové
skupiny v rámci rôznych foriem – aktívnych (rekreácia, šport, plavba, cykloturistika) a pasívnych
(náučné chodníky, tabule, obnova kultúrnych pamiatok a tradícií, vzdelávacie produkty).
Hron
Ďalšou obľúbenou riekou na splavovanie je rieka Hron. V jarných mesiacoch je možno začať splav už
na jeho hornom toku v obci Heľpa (pre športovo zdatnejších vodákov). Ďalším bodom je ústie
Čierneho Hrona vo Chvatimechu, odkiaľ je Hron splavný už za najnižšieho vodného stavu.
V záujmovom území sa však nachádza len úsek od Dunaja po obec Hronský Beňadik, kde je rieka už
širšia a menej atraktívna ako jej horný tok. Niekoľko firiem poskytuje možnosti požičania kanoe,
kajaku či raftu - www.hrondronte.sk, www.hastrman.sk. Okrem toho možno informácie o splave
Hrona nájsť na www.splavhrona.sk.
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4.3 CEZHRANIČNÉ (SK-HU) CYKLOTURISTICKÉ SPOJENIA
4.3.1

Cezhraničné (SK-HU) spojenia

4.3.1.1 Cestná doprava
V tejto podkapitole sú uvedené všetky cezhraničné cestné spojenia, ktoré na svojich stránkach
uvádza Slovenská správa ciest35 (SSC). Na slovensko-maďarskom pohraničí sa v roku 2015 oficiálne
eviduje 24 cestných hraničných priechodov. S výnimkou diaľničného priechodu všetky možno využiť
na cyklodopravu či cykloturistiku, avšak prioritne slúžia pre automobilovú dopravu, čo znižuje
bezpečnosť a vhodnosť pre cyklistov
Tabuľka 7 Oficiálne cestné hraničné priechody medzi Slovenskom a Maďarskom
trieda cestnej
hraničný priechod (od západu na východ)
komunikácie
D
1
2
1
1
3
3
1
2
2
1
3
3
1
2
3
3
3
1
3
3
1
3
3

Čunovo - Rajka
Rusovce - Rajka
Medveďov - Vámoszabadi
Komárno - Komárom
Štúrovo - Esztergom
Salka - Letkés
Pastovce - Vámosmikola
Šahy - Parassapuszta
Slovenské Ďarmoty - Balážske Ďarmoty
Kalonda - Ipolytarnóc
Šiatorská Bukovinka - Šalgotarján
Tachty - Cered
Lenartovce - Bánréve
Kráľ - Banréve
Domica - Aggtelek
Hosťovce - Tornahádaska
Janík - Perecse
Buzica - Szemere
Milhosť - Tornyosnémeti
Trstené pri Hornáde - Kéked
Skároš - Hollóháza
Slovenské Nové Mesto - Nové Mesto pod Šiatrom
Streda nad Bodrogom - Karos
Veľký Kamenec - Pácin

Zdroj: Slovenská správa ciest

35

www.ssc.sk
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poznámka
diaľnica D2 - M15
do 3,5 tony
do 20 ton
do 3,5 tony
do 3,5 tony

do 3,5 tony
do 3,5 tony
zúžený profil cesty 3,5 m
do 3,5 tony
do 3,5 tony
do 3,5 tony
napojenie aj na rýchlostnú cestu
R4
do 3,5 tony
do 3,5 tony

4.3.1.2 Železničná doprava
Na slovensko-maďarskom pohraničí sa v roku 2015 oficiálne eviduje 10 železničných hraničných
priechodov. Len cez dva z nich premáva pravidelná osobná železničná doprava: Štúrovo – Szob
(medzinárodné vlaky typu EC a EN zo smeru Berlín – Praha – Bratislava – Budapešť) a Čaňa Hidasnémeti (EC Košice – Budapešť).
Tabuľka 8 Železničné hraničné priechody medzi Slovenskom a Maďarskom
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hraničný priechod
Rusovce - Rajka
Komárno - Komárom
Štúrovo - Szob
Bušince - Nógrádszakál
Kalonda - Ipolytarnóc
Fiľakovo - Somoskőújfalu
Lenartovce - Bánréve
Hosťovce - Tornanádaska
Čaňa - Hidasnémeti
Slovenské Nové Mesto - Nové Mesto pod Šiatrom

Poznámka
bez prepravy osôb
bez prepravy osôb
bez prepravy osôb
bez prepravy osôb
bez prepravy osôb
bez prepravy osôb
bez prepravy osôb
bez prepravy osôb

Z hľadiska počtu denných spojov je vyťaženejší železničný priechod Štúrovo – Szob (Error! Reference
source not found.).
Tabuľka 9 Denné spoje verejnou železničnou dopravou medzi Slovenskom a Maďarskom
OD
Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Štúrovo
Štúrovo
Štúrovo
Štúrovo
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice

DO
Szob
Nagymaros-Visegrad
Vac
Budapest-Keleti pu
Szob
Nagymaros-Visegrad
Vac
Budapest-Keleti pu
Szob
Nagymaros-Visegrad
Vac
Budapest-Keleti pu
Hidasnemeti
Forro-Encs
Szikszo
Miskolc Tiszai pu
Füzesabony
Budapest-Keleti pu

Zdroj: www.cp.sk (2015)
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pracovný deň
7
7
8
8
7
7
8
8
7
7
8
8
2
2
2
2
2
2

víkend
7
7
8
8
7
7
8
8
7
7
8
8
2
2
2
2
2
2

4.3.1.3 Verejná autobusová doprava
Cezhraničné spojenia verejnej autobusovej dopravy boli skúmané v rámci predošlého projektu
TransHUSK36. Od roku 2013, kedy bol uskutočňovaný prieskum, bola zrušená medzimestská linka
(kvôli nedostatočnému kapacitnému naplneniu) Komárno – Komárom. Linka MHD 801 z Bratislavy do
Rajky a späť ostala v prevádzke a linka Štúrovo – Esztergom po niekoľkomesačnej pauze opäť
premáva.
Tabuľka 10 Denné spoje verejnou autobusovou dopravou medzi Slovenskom a Maďarskom
OD
DO
pracovný deň víkend
linka
Bratislava (11)
Rajka (4)
17
13
801
Bratislava
Győr
5
5
102924, 102925
Bratislava
Budapest
7
7
102924, 102925
Dunajská Streda (2)
Győr (10)
1
0
201801, 201802
Dolný Štál,,mlyn
Győr (10)
1
0
201801, 201802
Veľký Meder (5)
Győr (10)
6
2
201801, 201802
Veľký Meder (2)
Győr (10)
7
2
201801, 201802
Čiližská Radvaň (3)
Győr (10)
6
2
201802
Baloň
Győr (10)
6
2
201802
Medveďov,,OcÚ
Győr (10)
6
2
201801, 201802
Štúrovo (5)
Esztergom, aut. áll.
6
0
223
Štúrovo (6)
Esztergom, TESCO
6
6
119999
OD
DO
pracovný deň víkend*
linka
Košice,,AS; Seňa,,kostol Hidasnémeti,,takarékszöv 0
1
802808
Košice,,AS; Seňa,,kostol Forró,,cukrászda
0
1
802808
Košice,,AS; Seňa,,kostol Szikszó (2)
0
1
802808
Košice,,AS; Seňa,,kostol Miskolc,,aut.áll.
0
1
802808
Košice,,AS; Seňa,,kostol Tiszaújváros (2)
0
1
802808
Poznámka – v zátvorke je uvedený počet zastávok v rámci obce, na ktorých linka zastavuje; * - počas
letných prázdnin denne; Zdroje: www.imhd.sk (www.dpb.sk), http://portal.cp.sk
4.3.1.4 Cezhraničné cyklotrasy
Nasledujúce state obsahujú informácie o cezhraničných cyklotrasách na slovensko–maďarskom
pohraničí. Údaje pochádzajú predovšetkým z dostupných koncepčných dokumentov a webových
portálov prihraničných, samosprávnych krajov a z webového portálu www.oma.sk. Portál
www.oma.sk má za cieľ zrozumiteľne a jednoducho popísať jednotlivé trasy Slovenska. Je to
komunitný projekt založený na dátach z portálu www.freemap.sk. Výhodou týchto dát je, že ich môžu
dopĺňať všetci návštevníci portálu (tzv. moderovaný crowd sourcing), čo zabezpečuje aktuálnosť dát.
Portál v priebehu spracovania tejto štúdie obsahoval informácie o 579 cyklotrasách v skúmaných
prihraničných krajoch. Na druhej strane, nevýhodou týchto dát je, že ich nemožno považovať za
oficiálne, pretože ich nevydáva žiadna oficiálna inštitúcia a taktiež ani za správnosť a správu dát
nezodpovedá žiadna konkrétna inštitúcia. Použitými koncepčnými dokumentmi boli Jednotná
koncepcia cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja z roku 201137, Štúdia rozmiestnenia
36

Pozri štúdia TransHUSK - http://www.kti.hu/uploads/Projektek/Transhusk/TransHUSK_SK_final.pdf
TTSK (2011): Jednotná koncepcia cyklotrás na území Trnavského samosprávneho kraja. Dostupné na:
http://www.cykloportal.trnava-vuc.sk/documents/10181/0/Jednotná+koncepcia+cyklotrás+v+TTSK/e16765e2609e-45e1-bb67-06129addedf4
37
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cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji (I. etapa) z roku 2011 a Cyklotrasy v Košickom kraji
z roku 2013.
Trasy vedené po oboch stranách hraníc:




Karpatská cyklistická cesta – je nedostatočne vyznačená, resp. značenie je veľmi poškodené.
Prechádza cez päť krajín Karpatského euroregiónu a do Maďarska vstupuje na hraničnom
priechode Domica – Aggtelek. Ku cyklotrase bol vydaný sprievodca, ktorý popisuje trasu na
slovenskom aj maďarskom území.
Rákocziho cyklotrasa - Rákocziho cyklotrasa – Začína v mestečku Onód na juhovýchod od
Miškovca a pokračuje cez maďarskú tokajskú oblasť. Na naše územie sa dostáva v
Slovenskom Novom Meste odkiaľ ide po hlavnej ceste do Borše – rodiska Františka Rákócziho
II. a následne cez obce Malá a Veľká Tsňa, Slanec do Košíc,

Cyklotrasy vedúce po štátnu hranicu, kde sa napájajú na miestne maďarské cyklotrasy:










EV6 (Medzinárodná dunajská cyklistická cesta Slovensko) - z Bratislavy do Ostrihomu.
017 Dolnozemplínska cyklomagistrála38 - je vedená po krajských cestách a lesných cestách.
Východiskom pre trasu je rekreačná oblasť Izra, tvorená prírodným jazerom uprostred lesov
Slanských vrchov. V blízkosti sa nachádza hraničný priechod pre peších a cyklistov do
Maďarska – Pusztafalu. Trasa prvých 10 km vedie po tvrdej, ale rozbitej lesnej ceste do obce
Kalša, kde sa napája na cestu 3. triedy. Pred obcou Michaľany je plánované odporúčané
značenie orientujúce na cyklotrasy v Maďarsku. Za Michaľanmi sa cesta 3. triedy napája na
cestu 1. triedy č. 79A. Trasa je značená maľovaným cykloturistickým značením a smerovými
tabuľkami.
023 MTB Alžbeta - z Veľkej Izry do Pusztafalu,
029 Cyklomagistrála Slovenský kras - Domica – Aggtelek
039 Hornádska cyklomagistrála - zo Skároša do Hollóházy,
8715 - z Hrušova po Szogliget,
8716 - z Turne nad Bodvou do Hidvégardó,
8717 - zo Slovenského Nového Mesta do Nové Mesto pod Šiatrom.

V tesnej blízkosti slovensko-maďarských hraníc sa ešte nachádzajú:







38

2708 - od Malej Tsne do Viničiek s možnosťou zachádzky do Nové Mesto pod Šiatrom,
5715 - zo Slanca do Hollóházy,
8009 - z Čunova do Rajky,
8713 - z Tornale do Aggteleku,
8714 - rrasa vedie od Jaskyne Domica do Aggteleku,
Cyklotrasa Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ - od Komárna do Štúrova, s možnosťami
prechodu do Komáromu a Ostrihomu.

web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/cyklotrasyksk_2013.pdf
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4.3.2

Prieskum časových dostupností

V rámci projektu bola zmapovaná aj cestná dostupnosť jednotlivých obcí záujmového územia
k cestným hraničným priechodom (24 priechodov), medzinárodným letiskám a staniciam kde
zastavuje vlak EC/IC/EN. Letiská zahrňovali letisko Bratislava, Budapešť, Košice a Poprad. Do
maďarského záujmového územia spadá 16 okresov z 5 žúp: okresy Abaúj-Hegyköz, Balážske Ďarmoty,
Bodrogköz, Edelény, Encs, Ostrihom (Esztergom), Ráb (Győr), Kazincbarcika, Komárom,
Mosonmagyaróvár, Ózd, Salgótarján, Nové Mesto pod Šiatrom, Szécsény, Szob a Tata. Vo vyššie
uvedených okresoch sa nachádza 360 miest a obcí. Na slovenskej strane hranice spadajú do
záujmovej oblasti mesto Bratislava a mesto Košice a obce a mestá 12 okresov z piatich krajov:
Dunajská Streda, Komárno, Košice - okolie, Levice, Lučenec, Nové Zámky, Revúca, Rimavská Sobota,
Rožňava, Senec, Trebišov a Veľký Krtíš. V uvedených okresoch sa nachádza 848 miest a obcí.
4.3.2.1 Dostupnosti hraničných priechodov
Pri skúmaní maďarskej strany sa časy dostupností pohybujú na širokej stupnici. V prípade určitých
miest a obcí presahujú aj 40 minút. Priemerná doba dostupnosti je 16 minút, pričom rozptyl je až 8
minút. Pri analýze bolo zistené, že do 28 minút je rast skoro lineárny, avšak nad touto hodnotou sa
časy dostupností výrazne zvyšujú. Do tejto oblasti (nad 28 minút) spadá spolu 27 miest a obcí, čo
predstavuje 7,2 % z celkového počtu obyvateľstva. Patria sem mnohé obce okresu Edelény, obce
Mezőörs a Rétalap z okresu Győr, obce Sima a Baskó z okresu Gönc a obec Vértestolna z okresu Tata.
Vyššie uvedené obce sa nachádzajú pomerne ďaleko od trás hlavných komunikácií. Cez okres Edelény
prechádza síce cesta druhej triedy 27, avšak obce nachádzajúce sa ďalej od tejto cesty disponujú
vyššou dostupnosťou cez verejné komunikácie. V priemere sa možno dostať k hraniciam najrýchlejšie
z okresu Szob, a to približne za 10 minút. Najdlhšie to potrvá zo spomínaného okresu Edelény,
približne za 22 minút. Okres Szécsény sa vyznačuje hodnotami vyššími ako 20 minút, čo je, okrem
slabšej disponibility siete verejných komunikácií, spôsobené aj jeho polohou mimo najbližšieho
hraničného priechodu.
Časová dostupnosť na slovenskej strane je v prípade niektorých obcí vyššia ako 50 minút. Priemerná
doba dostupnosti je 23 minút, hodnota rozptylu je veľmi vysoká, až 11 minút. Časy dostupností sú po
hodnotu 36 minút lineárne, od tejto hodnoty však začínajú rásť exponenciálnym spôsobom. To sa
týka 96 miest a obcí, čo predstavuje 11 percent celkového obyvateľstva. Tieto obce sa nachádzajú
prevažne v okresoch Levice, Nové Zámky, Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. Sú to obce
vzdialenejšie od hraníc, navyše v regiónoch so slabšou infraštruktúrou. Vyššími hodnotami
dostupnosti sa vyznačujú aj niektoré obce v okresoch Dunajská Streda a Košice - okolie. V okrese
Dunajská Streda sú to obce ležiace v tesnej blízkosti Malého Dunaja, s hodnotami okolo 40 minút, čo
značne prevyšuje priemerné hodnoty okresu, ktoré sa pohybujú okolo 25 minút. Na toto územie sa
možno dostať prakticky iba cez komunikácie druhej a tretej triedy, cesta prvej triedy číslo 63 sa
nachádza vo vzdialenosti 15 až 20 km. Z okolia Košíc je komplikovaný prístup k hraniciam
predovšetkým zo severozápadných či severovýchodných oblastí. Tieto obce sa nachádzajú ďaleko od
diaľnice D1, ale aj cesty prvej triedy číslo 68, sú prístupné len cez spojovacie cesty druhej a tretej
triedy. V priemere sa k hraniciam za najnižšiu dobu možno dostať z Bratislavy, čo zabezpečuje
diaľnica spájajúca obe krajiny. Podobne optimálnym prístupom disponujú aj Košice a okresy
Komárno, Košice - okolie, Lučenec a Veľký Krtíš. V prípade okresu Komárno je priaznivá prítomnosť
mostu cez Dunaj, v prípade Košíc a okolia je to rýchlostná komunikácia. Okres Lučenec leží v blízkosti
Mapa 8 – Cestná dostupnosť obcí záujmového územia k cestnému hraničnému priechodu
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Zdroj: vlastné spracovanie

hraníc, disponuje však aj kvalitným spojením v smere Ipolytarnóc a Somoskőújfalu. V blízkosti okresu
Veľký Krtíš leží viacero hraničných priechodov vo veľmi dobrej vzdialenosti, takže skoro z troch štvrtín
obcí sa možno dostať k hraniciam za menej ako 20 minút. Je tomu napriek tomu, že pre cestnú
infraštruktúru je charakteristická prevaha ciest druhej a tretej triedy.
Medzi skúmanými obcami oboch štátov sa prejavujú značné rozdiely, a to nielen v počte obcí, ale aj
v hodnotách dostupnosti k najbližšiemu hraničnému priechodu. Priemerná doba dostupnosti
z maďarských obcí je 16 minút, kým priemerná doba dostupnosti zo slovenských obcí je 23 minút.
Všeobecne platí, že obce nachádzajúce sa v blízkosti sa vyznačujú najnižšími hodnotami dostupností.
Výnimku tvoria úseky Ostrihom (Esztergom) - Komárom, Komárom - Vámosszabadi, Vámosszabadi Rajka, Parassapuszta - Ipolytarnóc a Cered – Bánréve. V týchto oblastiach sa mnohé obce nachádzajú
vo väčšej vzdialenosti od hraničných priechodov. V západnej časti krajiny to vyvoláva predovšetkým
rozdeľujúci efekt Dunaja, pretože možnosti prechodu cez mosty existujú iba pri Ostrihome,
Komárome a obci Vámosszabadi. Vo východnej časti sa takýto rozdeľujúci efekt neprejavuje, hraničné
priechody sú tu rozmiestnené rovnomernejšie. S vyššou vzdialenosťou rastie dostupnosť aj v
dôsledku nedobudovanosti cestnej siete.
4.3.2.2 Dostupnosti letísk
V záujmovom území Maďarska sa nenachádza dôležitejšie letisko pre osobnú prepravu. Najbližšie
položené letisko je medzinárodné letisko Ferenca Liszta v Budapešti, ku ktorému sú najbližšie obce
župy Komárom – Ostrihom (Esztergom). K západnému pohraničnému regiónu je to síce bližšie
k medzinárodnému letisku v Bratislave, avšak transferové ceny sú v medzinárodnom porovnaní
značne vyššie ako v rámci krajiny. Práve preto sa domáci presun k budapeštianskemu letisku javí ako
efektívnejší, hoci časovo dlhší. Alternatívou je okrem toho aj letisko Schwechat vo Viedni, ktoré sa
nachádza len o pár kilometrov ďalej a umožňuje prístup k podstatne väčšiemu počtu destinácií. Pre
obyvateľov žijúcich na východnej strane krajiny je bližšie letisko v Košiciach, avšak pre svoj regionálny
charakter, s výnimkou niektorých destinácií, predstavuje Budapešť výhodnejšiu voľbu. Toto platí aj
pre ostatné časti skúmaného územia. Budapešť ako centrálne letisko je jedinou ideálnou alternatívou
pre väčšinu žijúcich na maďarskej strane. Čas dostupnosti závisí vo veľkej miere od vzdialenosti obce
od kostry celoštátnej cestnej siete.
V záujmovom území Slovenska sa nachádzajú tri medzinárodné letiská, Bratislava, Košice, a Poprad.
Z pohľadu destinácií poskytuje Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave iba zlomok v porovnaní
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s letiskom Viedeň – Schwechat. S výnimkou určitých destinácií je teda vhodnou alternatívou. Z letiska
v Košiciach sa možno dostať iba do štyroch destinácií, a to do Prahy, Viedne, Bratislavy a Londýna.
Obyvatelia žijúci v okolí sa môžu dostať na letisko behom pol hodiny. Tretím skúmaným letiskom je
Poprad, ktorý obsluhuje pravidelne iba Londýn, avšak prevádzkuje aj charterové lety.
Mapa 9 - Cestná dostupnosť obcí záujmového územia k medzinárodnému letisku

Zdroj: vlastné spracovanie

Celkovo možno povedať, že pri výbere letiska sa cestujúci väčšnou neriadi podľa vzdialenosti,
zohrávajú v tom rolu najmä dostupnosť cieľa cesty (destinácie) a náklady na transfer. S určitými
výnimkami jedinou alternatívou je voľba tuzemského letiska. Na mape je okrem toho zaujímavá
oblasť medzi mestami Balážske Ďarmoty a Ózd, ktorá disponuje najvyššou dostupnosťou k letiskám,
odkiaľ trvá cesta na najbližšie letisko v priemere hodinu a pol. Medzi uvedenými letiskami neexistuje
žiadne priame spojenie, čo má pravdepodobne dôvody v ekonomickej neefektivite takýchto spojení.
4.3.2.3 Dostupnosti železničných staníc kde zastavujú vlaky EC/IC
V záujmovom území Maďarska sa nachádza 7 železničných staníc, ktoré prijímajú, a teda kde
zastavujú, IC a EC vlaky. Tie sa nachádzajú na železničnej trati č. 1 (Tatabánya, Győr,
Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom), č. 70 (Szob) a č. 90 (Forró-Encs, Hidasnémeti). Najlepšími
hodnotami dostupnosti k týmto staniciam disponuje západná časť krajiny, severné oblasti župy
Komárom-Esztergom ako aj Győr-Moson-Sopron, čo predstavuje 23 % vzorky (Mapa 10). Hodnoty
dostupnosti sa pohybujú okolo 13 minút. Dostupnosťou do 10 minút sa vyznačujú obce, v ktorých sa
takáto stanica priamo nachádza, čo platí pre takmer 10 % celkovej vzorky. Druhou oblasťou s
relatívne dobrými hodnotami je územie v blízkosti železničnej trate č. 90 medzi mestom Miškovec
a slovenskými Košicami, ako aj v župe Borsod – Abov - Zemplín, kde sa nachádza 56 % miest a obcí.
Tu je čas dostupnosti v priemere 31 minút, avšak až 10 % tunajších obcí taktiež disponuje časom
dostupnosti kratším ako 10 minút. Oblasti skúmaného územia ležiace na periférii spadajú prevažne
do župy Nógrád. Tu neexistuje železničná stanica zapojená do medzinárodnej dopravy, takže
najbližšia takáto stanica leží v priemere 53 minút cesty, čo sa týka 17 % skúmaného územia.
Podobnou situáciou sa vyznačuje Šiatorské Nové Mesto a jeho okolie, kde doba cestovania je dlhšia
ako 40 minút. Celková priemerná hodnota dostupnosti k najbližšej železničnej stanice EC/IC, v ktorom
sa nachádza spolu 372 obcí, je 30 minút.
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To, čo sme konštatovali pre maďarskú stranu, platí aj na slovenskej strane. Železničná doprava je
dvojpólová, na západnej strane ju určuje os pozdĺž Dunaja, na východnej strane os Košice - Miškovec.
Na území sa nachádza spolu päť železničných staníc s medzinárodnou premávkou, z nich tri
(Bratislava, Nové Zámky a Štúrovo) na západnej strane a iba dve (Košice a Kysak) sa nachádzajú na
východnej strane. V prípade bratislavského kraja možno počítať s časom dostupnosti 18 minút,
v Košickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji 28 až 35 minút. Najvyššími hodnotami sa vyznačuje
Banskobystrický kraj, kde je priemerná doba dostupnosti 64 minút, v prípade 36 obcí však
mimoriadnymi nie sú ani cesty trvajúce dlhšie ako 80 minút. Celková priemerná hodnota dostupnosti
k najbližšej železničnej stanice EC/IC, v ktorom sa nachádza spolu 849 obcí, je 42 minút.
Celkovo možno konštatovať, že na maďarskej strane sú priemerné hodnoty dostupnosti kratšie o 12
minút. V oboch štátoch sa najlepšími hodnotami dostupnosti vyznačujú oblasti na západe a východe
krajiny. Najvyššie hodnty dosahuje oblasť stredu medzi týmito územiami, kde železničná stanica
IC/EC absentuje. Hodnoty dostupnosti nad 70 minút sú bežné viac na slovenskej strane, kde sa týka
103 obcí (12 %), kým na maďarskej strane iba 17 obcí (4 %).
Mapa 10 - Cestná dostupnosť obcí záujmového územia k železničnej stanici EC a IC

Zdroj: vlastné spracovanie

4.3.3

Inštitucionálne vzťahy

Základnými prvkami pre udržiavanie dobrých medzi hraničných vzťahov, ako aj pre formovanie
vzájomnej spolupráce v otázkach rozvoja prihraničných území, sú dobré medzinárodné vzťahy.
Významný právny akt, podpísaný medzi orgánmi Slovenskej republiky a Maďarska je Dohoda medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými
celkami alebo orgánmi z 23. apríla 2001.
Cezhraničná spolupráca vyplývajúca z prijatej Dohody sa zameriava najmä na tieto oblasti:
-

-

rozvoj obcí a rozvoj regiónov, predovšetkým napomáhanie prispôsobovaniu sa regionálnej
politike Európskej únie, skúmanie vzájomných výhod v regionálnej spolupráci, podpora
zlaďovania územného rozvoja týchto území vrátane mikroregiónov a pohraničných obcí,
vytváranie pohraničných podnikateľských zón, priemyselných parkov, euroregiónov
a podpora ich rozvoja,
vyhľadávanie a vyhodnocovanie prírodných a krajinných podmienok pohraničných oblastí
a ich využívanie v ekoturistike,
71

-

-

-

rozvoj dopravnej infraštruktúry,
ochrana a tvorba ŽP a prírody,
napomáhanie vytváraniu podnikateľských aktivít, investícií a pracovných miest,
rozvoj poľnohospodárstva vyhovujúceho požiadavkám ochrany ŽP, prírody a krajiny,
cestovný ruch so zvláštnym zreteľom na rozvoj turistiky nezaťažujúcej prírodu, agroturistiku
a návštevnosť kultúrno-historických pamiatok,
koordinovaný rozvoj verejných služieb, znižovanie rozdielov v úrovni už existujúcich služieb
so zvláštnym zreteľom na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd
a skládok odpadov,
zdravotníctvo s osobitným zreteľom na využívanie zdravotníckych zariadení obyvateľstvom
žijúcim v susediacich oblastiach v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti
zdravotníctva,
školstvo a výchova, vzdelávanie, kultúra, voľný čas a šport,
politika zamestnanosti,
rozvoj výučby v jazyku príslušníkov národnostnej menšiny, ich kultúry, podporovanie
spolupráce družobných škôl,
vytváranie partnerského vzťahu s tými miestnymi a územnými samosprávami, na území
ktorých žije v značnej miere slovenská, resp. maďarská menšina,
vzájomná spolupráca a výmena informácií v prípade katastrôf a iných havárií v záujme ich
predchádzania,
predchádzanie kriminalite v záujme zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti.

V priebehu vypracovania tohto projektu, existovali nasledovné spolupráce medzi prihraničnými
samosprávnymi krajmi a župami:
-

Bratislavský samosprávny kraj – Samospráva župy Győr – Moson – Sopron,
Nitriansky samosprávny kraj – Samospráva župy Komárom – Esztergom,
Nitriansky samosprávny kraj – Samospráva župy Veszprém,
Banskobystrický samosprávny kraj – Samospráva župy Borsod – Abaúj – Zemplén,
Banskobystrický samosprávny kraj – Samospráva župy Nógrád,
Banskobystrický samosprávny kraj – Samospráva župy Heves,
Košický samosprávny kraj – Samospráva župy Borsod – Abaúj – Zemplén,
Košický samosprávny kraj – Samospráva župy Nógrád.

Dôležité miesto v rozvoji prihraničného územia majú aj Európske zoskupenia územnej spolupráce
(EZÚS, v angličtine EGTC). Cieľom týchto zoskupení je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, národnú
a medzinárodnú spoluprácu. EZÚS má právnu subjektivitu a právnu spôsobilosť na právne úkony.
Svojou činnosťou tak môže významne napomôcť rozvoju mobility a cestovnému ruchu
v prihraničnom území. Dve takéto zoskupenia, ktoré pôsobia na slovensko-maďarskom prihraničnom
území, ich aktivity a činnosti, boli podrobne zanalyzované v prípadových štúdiách pre stredoeurópsku
inštitúciu zaoberajúcou sa cezhraničným iniciatívam – CESCI.
EZÚS predstavujú útvar, ktorý umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez
predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej národnými parlamentmi. Členské
štáty však musia dať svoj súhlas s účasťou členov na svojom území a rozhodné právo pre výklad
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a uplatňovanie dohovoru je právo členského štátu, v ktorom sa nachádza oficiálne sídlo EZÚS. V roku
2014 pôsobilo na slovensko-maďarskom pohraničí 13 takýchto zoskupení.
Európske zoskupenia územnej spolupráce pôsobiace v západnej časti riešeného územia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Ister-Granum,
Pons Danubii EGTC,
Arrabona EGTC Ltd (Győr),
Rába-Duna-Vág EGTC Ltd. (Tatabánya),
Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad-Nógrád s ručením obmedzeným,
Európske zoskupenie územnej spolupráce Slaná – Rimava s ručením obmedzeným,
Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Limited Liability EGTC,
Európske zoskupenie územnej spolupráce Kras-Bodva s ručením obmedzeným,
Európske zoskupenie územnej spolupráce ABOV v ABOVE s ručením obmedzeným,
Bodrogközi EGTC Ltd.,
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným,
Európske zoskupenie územnej spolupráce Torysa,
Európske zoskupenie územnej spolupráce Svinka.

V nasledujúcej časti je uvedený dobrý príklad, ako EZÚS napomáha v rozvoji cyklocestovného ruchu
medzi prihraničnými územiami. Zoskupenie Pons Danubi realizovalo cyklotrasu medzi Komáromo –
Komárnom a Kolárovom. V spolupráci s neziskovou spoločnosťou Fort Monostor sídliacou
v Komárome sa v roku 2014 vybudoval vyše 17 kilometrov dlhý úsek cyklotrasy pozdĺž rieky Váh
a mesta Kolárovo. Ďalšie 2 kilometre sa vybudovali okolo pevnosti v Komárome. Celá investícia vyšla
na 2,6 milióna eur, z čoho 85 percent uhradili Európske štrukturálne a investičné fondy,
10 percentami prispeli štáty a zvyšných 5 percent uhradili miestne samosprávy. Nasledujúca tabuľka
poskytuje prehľad výdavkov jednotlivých projektových partnerov. Údaje pochádzajú z projektu
Prekračovanie hraníc: Geografické a štrukturálne vlastnosti cezhraničnej spolupráce v podunajskej
oblasti – výskumno-vývojové aktivity (základný výskum), ktorý spracovalo občianske združenie
Inštitút priestorového plánovania (IPP) pre Inštitút cezhraničnej iniciatívy v strednej Európe (CESCI).
Tabuľka 11 Prehľad výdavkov jednotlivých partnerov projektu cyklotrasy Komárom-KomárnoKolárovo

Celkový
rozpočet
(100%)
Príspevok ERDF (85%)
Príspevok štátu(10%)
Príspevok obcí (5%)

Pons Danubii
(vedúci partner)

Monostori Erőd
(projektový
partner)

2110432,08

360355

1793867,25
211043,20
105521,62

306301,75
36035,50
18017,75

Komárno

Kolárovo

80460,22

25061,38

Zdroj: Projekt občianskeho združenia Inštitútu priestorového plánovania (IPP) pre Inštitút cezhraničnej
iniciatívy v strednej Európe (CESCI)

Zmysel projektu spočíval v dobudovaní úsekov cyklotrás v dotknutých obciach a ich napojení na
cyklomagistrálu európskeho významu EuroVelo 6, ktorá spája Atlantický oceán s Čiernym morom.
Tento projekt bol prvým zo série rozširovania a obnovy cyklotrás v záujmovom území zoskupenia
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Pons Danubii EGTC. Zámerom zoskupenia je pomocou moderných cyklotrás ponúknuť zahraničným
turistom jedinečné, prírodné krásy pozdĺž riek Váh a Dunaj, prostredníctvom bicykla.
Ďalším príkladom dobrých vzťahov v rámci zoskupenia Pons Danubii EGTC, je vydávanie informačných
letákov o rôznorodých atraktivitách a udalostiach v záujmovom, prihraničnom území. Informačné
brožúry sú vydávané v troch jazykoch – slovenskom, maďarskom a anglickom, aby poskytnutým
informáciám porozumeli obyvatelia na obidvoch stranách hranice, ako aj zahraniční návštevníci.
Väčšina prospektov taktiež obsahuje QR kód, ktorý po naskenovaní mobilným telefónom, alebo
tabletom poskytne kompletné informácie o doplnkových atrakciách, zaujímavých miestach a ďalších
atraktivitách v území. V nasledujúcej časti sú uvedené príklady brožúr, ktoré poskytujú informácie
o rôznych aktivitách a zjednodušujú orientáciu pre návštevníkov na území pôsobnosti zoskupenia
Pons Danubii EGTC.
Táto brožúra informuje o kvalitných vínach, ktoré sa vyrábajú na území zoskupenia. Kvalita vín
pripravovaných z révy pestovanej v regióne ohraničenom mestami Komárno, Štúrovo a obcou
Strekov, presviedča čoraz viac milovníkov vína o tom, že jedinečné zloženie tunajšej pôdy dodáva
vínu mimoriadnu príchuť. Čoraz viac vinárov sa prinavracia k tradičným metódam spracovania
hroznového moku a vďaka tomu je aróma a chuť miestnych vín ešte výraznejšia. Meno nejedného
miestneho vinára je už dobre známe aj v medzinárodnom meradle. Množstvo vinárstiev a pivníc totiž
dokázalo, že výroba vína má v tomto regióne stáročné tradície.

Obrázok 27 Brožúra poskytujúca informácie o turistických atrakciách v Komárne

Zdroj: Projekt občianskeho združenia Inštitútu priestorového plánovania (IPP) pre Inštitút cezhraničnej
iniciatívy v strednej Európe (CESCI)

Tento prospekt poskytuje prehľad 22 najvýznamnejších atrakcií, kultúrnych miest a záujmových
bodov pre návštevníkov mesta Komárno (Obrázok 27). Všetky tieto miesta sú vyznačené na mape, čo
poskytuje zjednodušenú orientáciu v uliciach Komárna. Medzi najväčšie a najznámejšie atrakcie
a body záujmu patria Nová pevnosť, Stará pevnosť, Európske nádvorie, Evanjelický kostol, Dunajské
múzeum, Socha Franza Lehára, Alžbetin most a Jókaiho divadlo. Taktiež aj táto brožúra obsahuje QR
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kódy ku všetkým vymenovaným atrakciám. Ich naskenovaním získa návštevník kompletné informácie
o histórii a významu každej atrakcie.
Obrázok 28 Brožúra poskytujúca prehľad cyklotrás v Komárne a jeho okolí

Zdroj: Projekt občianskeho združenia Inštitútu priestorového plánovania (IPP) pre Inštitút cezhraničnej
iniciatívy v strednej Európe (CESCI)

Posledná brožúra, ktorá je uvedená ako výsledok dobrého príkladu medzinárodnej spolupráce,
poskytuje informácie o turistických cyklotrasách v meste Komárno a jeho širšom okolí (Obrázok 28).
V letáku je uvedených spolu 17 cyklotrás spolu s ich popisom. Každá cyklotrasa je označená
jedinečným číslom, náročnosťou, začiatočným a koncovým bodom, celkovou dĺžkou ako aj zoznamom
atrakcií a bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú na trase. Táto brožúra tak poskytuje komplexné
informácie pre všetkých milovníkov bicyklovania.
4.3.4

Dostupné informácie

Informácie ohľadne cezhraničných cykloturistických spojení, ktoré boli použité v tejto štúdii,
pochádzali predovšetkým z koncepčných dokumentov prihraničných samosprávnych krajov, ktoré
boli zamerané na súčasný stav cykloturistických trás na svojom území spolu s možnosťami ich
budúceho rozvoja. Počas zisťovania dostupnosti takýchto dokumentov sa zistilo, že Bratislavský
samosprávny kraj spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom na svojich oficiálnych webových
portáloch nedisponovali žiadnym takýmto dokumentom. Zvyšné prihraničné samosprávne kraje mali
takéto dokumenty dostupné na svojich portáloch, avšak ich aktuálnosť bola rôzna. Dokumenty
z webových portálov Trnavského samosprávneho kraja a Nitrianskeho samosprávneho kraja boli
vypracované v roku 2011, čo predstavuje minimálne 4 roky staré údaje o cyklistických trasách.
Dokument z portálu Košického samosprávneho kraja bol vypracovaný v roku 2013, avšak údaje
o cyklotrasách pochádzajú z roku 2011, čo taktiež predstavuje minimálne 4 roky staré údaje.
Problémom pri zisťovaní cykloturistických cezhraničných spojeniach spočíval aj v metodike
spracovania všetkých týchto koncepčných dokumentov. Údaje o cyklotrasách sa rozchádzali
v spôsobe ich značenia a forme popisu, čo počas zisťovania informácií o cezhraničných
cykloturistických spojeniach, ich náročnosti, rozdelenia podľa farby a popisu vedenia trasy, sťažilo
vypracovanie jednotného prehľadu o cezhraničných spojeniach na celom prihraničnom území.
Druhým zdrojom informácií o cezhraničných cykloturistických spojeniach v prihraničných krajoch bol
prehľad všetkých cyklotrás na portáli www.oma.sk. Výhoda dát z tohto portálu spočíva v dopĺňaní
cyklotrás a ich aktualizácie prostredníctvom jednotlivých návštevníkov webového portálu. Počas
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spracovania tejto štúdie portál disponoval 579 cyklotrasami v sledovaných prihraničných krajoch,
pričom všetky trasy boli farebne označené v súlade s normou STN 01 8028 – Cykloturistické značenie
a obsahovali informácie o začiatku a konci trasy, dĺžke trasy a grafického vyznačenia na mape.
Na druhej strane nevýhoda týchto dát spočíva v tom, že ich nemožno považovať za oficiálne, pretože
nie sú spravované žiadnou oficiálnou inštitúciou, ktorá by za ne zodpovedala.
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4.4 LEGISLATÍVNE A INŠTITUCIONÁLNE PROSTREDIE V MAĎARSKU
4.4.1

Právne predpisy týkajúce sa cestovného ruchu

4.4.1.1 Inštitucionálny systém cestovného ruchu v Maďarsku
V inštitucionálnom systéme domáceho cestovného ruchu v Maďarsku práve prebieha proces zmien,
ktoré si medzi svojimi cieľmi vytýčila Národná koncepcia rozvoja cestovného ruchu 2014 – 2024.
Jedným zo základných prvkov doteraz fungujúceho systému je Štátny výbor pre cestovný ruch,
založený v roku 1988, ktorý od roku 2010 pracuje pod názvom Výbor pre šport a cestovný ruch.
Najdôležitejšiu úlohu plní v legislatívnom procese, iniciuje, podáva návrhy, vyjadruje mienku. Jeho
úlohou je kontrola a výkon dozoru nad štátnym riadením cestovného ruchu, udržuje styky
s účastníkmi a organizáciami odvetvia. Celé územie Maďarska bolo 1. januára 2000 rozdelené na
deväť turistických regiónov. Sú nimi Budapešť – oblasť Stredného Dunaja, Severné Maďarsko,
Severná Dolná zem, jazero Tisa, Južná Dolná zem, Balaton, Západné Zadunajsko, Stredné Zadunajsko
a Južné Zadunajsko. Ich presná rozloha je uvedená v nariadení Ministerstva hospodárstva 4/2000
(II.02.). V záujme jednotného a konkurencieschopného cestovného ruchu bolo založenie Maďarského
úradu pre cestovný ruch zakotvené v nariadení (296/2004. X. 28.).
V inštitucionálnom systéme cestovného ruchu v Maďarsku sú jeho účastníci vertikálne aj
horizontálne prepojení. V súčasnosti patrí oblasť cestovného ruchu do kompetencie Ministerstva
národného hospodárstva, v rámci neho patrí pod Úrad štátneho tajomníka pre koordináciu
plánovania. Tam je pod vedením námestníka štátneho tajomníka pre cestovný ruch. Celoštátnu
úroveň predstavuje už spomínaný Výbor pre šport a cestovný ruch. Pod ním stojí Úrad štátneho
tajomníka pre koordináciu plánovania, ktorý bude v budúcnosti pracovať v nasledujúcich troch
organizačných jednotkách, sekretariát štátneho tajomníka, sekretariát rozvoja turistiky
a sekretariát riadenia turistiky. Medzi jeho úlohy patrí predovšetkým vypracovanie stratégie
odvetvia, vytváranie legislatívneho – hospodárskeho prostredia, udržovanie spolupráce
s ministerstvami, určenie rozpočtu, udržiavanie medzinárodných vzťahov, výkon profesijného dozoru
nad spoločnosťou Maďarský cestovný ruch, a.s. (Magyar Cestovného ruchus Zrt.). Úlohou Štátneho
výboru pre cestovný ruch, ako zboru prípravy rozhodnutí, je napomáhať práci ministra bez kresla,
zodpovedného za regionálny rozvoj a integráciu. Jeho členmi sú profesijné turistické združenia a
regionálne výbory pre cestovný ruch. Výbor podáva návrhy na modernizáciu organizačného
a riadiaceho systému cestovného ruchu, na rozvoj štruktúry medzinárodných vzťahov, na vytváranie
stratégie, ale môže zasahovať aj do použitia rozpočtových prostriedkov, ďalej sleduje spoločensko –
politické účinky cestovného ruchu.
Regionálnu úroveň zastupujú Regionálne výbory pre cestovný ruch. Sú to koordinačné organizácie
cestovného ruchu, založené na profesijnej účasti, ich sídlo určuje župa a o ich úlohách rozhoduje
zasadnutie zboru. Na tejto istej úrovni sa nachádza aj Maďarský cestovný ruch a.s. (Magyar
Cestovného ruchus Zrt.), ktorého výhradným majiteľom je štát, a ktorý vykonáva nasledujúce úlohy:
- podpora cestovného ruchu prichádzajúceho zo zahraničia a domáceho cestovného ruchu
marketingovými prostriedkami,
- v záujme toho vytvorí a prevádzkuje regionálnu a zahraničnú sieť (Regionálne riaditeľstvá
marketingu),
- vykonávanie úloh agrárneho a vinárskeho marketingu,
- profesijné vedenie siete kancelárií Tourinform, výkon práv majiteľa ochrannej známky,
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- vykonávanie úloh profesijnej koordinácie TDM39.
TDM je skratka pre Manažment turistickej destinácie, ktorý je podľa návrhu Zákona o turizme
a pohostinských a ubytovacích zariadeniach, z konca roku 2012: „súhrn činností, slúžiacich
udržateľnému rozvoju cestovného ruchu, realizovaných v spolupráci s hospodárskymi subjektmi,
miestnymi a menšinovými samosprávami, civilnými, cirkevnými a inými organizáciami a združeniami
na území turistickej destinácie“. Organizácie, vykonávajúce tieto úlohy, nazývajú sa organizáciami
TDM. Ďalších účastníkov hierarchie, ich horizontálne a vertikálne usporiadanie zobrazuje Obrázok 29.
Obrázok 29 Štruktúra vzťahov riadenia cestovného ruchu v Maďarsku

Zdroj: Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu 2007 – 2015

Môžeme teda zhrnúť, že politika cestovného ruchu, regulácia, plánovanie a dozor, je v kompetencii
Ministerstva národného hospodárstva, centrálne zdroje riadi Kancelária predsedu vlády a Národná
rozvojová agentúra, za plánovanie na úrovni mikroregiónov zodpovedajú župy. Rozvoj realizuje
Národná rozvojová agentúra a Ministerstvo rozvoja vidieka, resp. zvlášť poverení vládni komisári,
vnútroštátny aj zahraničný marketing je úlohou spoločnosti Maďarský cestovný ruch a.s., manažment
mikroregiónov a jednotlivých miest je úlohou Manažmentu turistickej destinácie a o vyberanie
rekreačných poplatkov sa starajú miestne samosprávy.
Obnovu inštitucionálneho systému obsahuje aj Koncepcia rozvoja cestovného ruchu 2014 – 2024,
v súčasnosti je dostupný jej návrh. Koncepcia si okrem iného vytýčila také ciele, ako obnovu
strategického riadenia cestovného ruchu v Maďarsku, alebo vytvorenie hospodárskeho
a legislatívneho systému, slúžiaceho zvyšovaniu konkurencieschopnosti maďarského cestovného
ruchu. Medzi dôležitými strategickými cieľmi je aj reorganizácia inštitucionálneho systému
cestovného ruchu, stavajúc na spolupráci turistických organizácií (TDM). Ako základný pilier tohto
cieľa definuje potrebu jednoznačného určenia okruhov zodpovednosti pre každú organizáciu a pre
každú úroveň. S ohľadom na tieto potreby navrhuje koncepcia40 nasledovnú reštrukturalizáciu,
zodpovedajúcu aj princípu subsidiarity:
39

http://parlament.hu/documents/10181/73472/Infojegyzet_2014_15_cestovného ruchus.pdf/d241aa459230-481a-9bdf-183aec6f17d2
40
Národná koncepcia rozvoja cestovného ruchu – Koncepcia konkurencieschopného cestovného ruchu 2014 –
2024
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- regulácia cestovného ruchu, zahraničné hospodárske vzťahy, zastúpenie: Ministerstvo
národného hospodárstva, Ministerstvo pre politiku cestovného ruchu,
- plánovanie stratégie cestovného ruchu, monitoring, prevádzkovanie systému výskum + vývoj
+ inovácie a odborného systému: Ministerstvo národného hospodárstva, Národná turistická
organizácia TDM,
- plánovanie národných rozvojových programov a manažment ich realizácie: inštitúcie určené
na koordináciu zdrojov z EÚ (predtým Národná rozvojová agentúra + Regionálne operatívne
programy Riadiaci úrad + Úrad poľnohospodárstva a rozvoja vidieka), v rokoch 2014 – 2020
Kancelária predsedu vlády a Ministerstvo národného hospodárstva,
- manažment národnej značky, národný a zahraničný marketing, podpora predaja: Organizácia
pre národný marketing (Maďarský cestovný ruch, a.s.),
- propagácia prioritných regiónov a manažment značky: organizácie TDM prioritných
turistických destinácií/regiónov a produktovo špecifické profesijné organizácie, Maďarský
cestovný ruch, a.s.,
- plánovanie a rozvoj cestovného ruchu na úrovni župy, marketing, podpora predaja: župné
samosprávy a profesijné organizácie.
Okrem toho regionálne a miestne turistické organizácie, resp. v prípade menších destinácií kancelárie
Tourinform vykonávajú nasledujúce úlohy:
- vývoj produktov a plánovanie turistiky na miestnej úrovni,
- poskytovanie turistických informácií,
- manažment stykov s návštevníkmi a klientmi, organizovanie ponúk balíčkov,
- rozvoj turistickej infraštruktúry.
4.4.1.2 Právne predpisy týkajúce sa cestovného ruchu a domáce zdroje
Predovšetkým treba mať na zreteli, že v súčasnosti pre cestovného ruchus v Maďarsku nie sú
vypracované samostatné právne predpisy. Tejto oblasti sa však týka viacero právnych predpisov,
ktoré súvisia viac či menej s cestovným ruchom, avšak z vyššie uvedených dôvodov nejednotne,
a ktoré je možno na základe ich obsahu začleniť do niekoľkých kategórií. Ich najvyššiu úroveň
predstavujú právne predpisy o nadriadených orgánoch, z nich najdôležitejšie sú:
- Vládne nariadenie 296/2004. (X.28.) o Maďarskom úrade pre turistiku, ktorého cieľom je, aby
bol cestovný ruch aj v medzinárodnom meradle konkurencieschopný, podporujúc tento cieľ
zdravým, efektívnym riadením, inštitucionálnym systémom. Sú v ňom definované úlohy
a kompetencie, potrebné na dosiahnutie vyššie vymenovaných cieľov, ako napríklad
vytvorenie strednodobých a dlhodobých cieľov, politika cestovného ruchu, možné smery
rozvoja,
- Nariadenie Ministerstva priemyslu, obchodu a cestovného ruchu 28/1998. (V.13.) o úlohách
Regionálnych výborov pre cestovný ruch a o úlohách pracovných organizácií Regionálnych
výborov pre cestovný ruch, ktoré k jednotlivým turistickým regiónom priraďuje Regionálne
výbory cestovného ruchu a zároveň nariaďuje, aby vykonávali regionálne úlohy, súvisiace
s cestovným ruchom, v súlade s národnou politikou cestovného ruchu, v spolupráci so
župnými a miestnymi samosprávami,
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- Vládne nariadenie 1007/1998. (1.23.) o modernizácii regionálneho riadenia cestovného ruchu,
ktoré definuje deväť turistických regiónov a pokrýva celú krajinu. Ďalšie súvisiace dôležitejšie
právne predpisy sú už spomínané nariadenie Ministerstva priemyslu, obchodu a cestovného
ruchu 28/1998. (V.13.) a nariadenie Ministerstva hospodárstva 4/2000. (II.02.) opisujúce
presnú rozlohu jednotlivých regiónov.
Cestovného ruchu sa týkajú aj všeobecné právne predpisy o obchode (zákon CLXIV. z roku 2005.,
zákon LII. Z roku 2008.), alebo právne predpisy týkajúce sa daní (zákon C. Z roku 1990., zákon CLXXVII.
z roku 2007). Činnosti súvisiace s cestovným ruchom sú tak isto regulované, napríklad právnymi
predpismi, týkajúcimi sa činnosti cestovných kancelárií a sprostredkovateľskej činnosti (Vládne
nariadenie 213/1996. (XI.23.), Vládne nariadenie 214/1996. (XII.23.), Vládne nariadenie 281/2008
(XI.28.).
Do samostatnej kategórie patria právne predpisy, týkajúce sa prevádzky ubytovacích zariadení,
ustanovujúce zaradenie jednotlivých ubytovacích zariadení do kategórií (nariadenie Ministerstva
priemyslu, obchodu a cestovného ruchu 45/1998. (VI.24.), nariadenie Ministerstva hospodárstva
a dopravy 54/2003. (VIII. 29.), resp. ustanovujúce vydanie prevádzkového povolenia týmto
zariadeniam (vládne nariadenie 239/2009. (X.20.) a jeho novelizácia vládnym nariadením 91/2011.
(VI.14.). Samostatnú kategóriu tvoria právne predpisy, zaoberajúce sa reguláciou vidieckeho
cestovného ruchu, vládne nariadenie 110/1997. (VI.25.) o používaní ubytovania v súkromí na ciele
cestovného ruchu, vládne nariadenie 136/2007. (VI.13.) o činnosti poskytovania služieb vidieckeho
cestovného ruchu a agrocestovného ruchu.
Cieľom právnych predpisov, týkajúcich sa odborného vzdelania, je udržiavanie vysokej úrovne
odbornej kompetencie osôb pracujúcich v cestovnom ruchu. Týkajú sa v prvom rade oblastí činnosti
sprievodcov (nariadenie Ministerstva hospodárstva a dopravy 41/1995. (VIII. 31.), cestovných
kancelárií (nariadenie Ministerstva hospodárstva a dopravy 3/1992. (I.13.) odbornej kvalifikácie
pracovníkov v obchode a priemysle (nariadenie Ministerstva hospodárstva a dopravy 5/1997. (III.5.)
a výroby a predaja potravín v rámci poskytovania pohostinských služieb (spoločné nariadenie
Ministerstva hospodárstva – Ministerstva zdravotníctva – Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka 80/1999. (XII.28).
Rozpočtové prostriedky, určené na cestovný ruch na základe zákona CCXXX. z roku 2013., určuje
štátny rozpočet. Podľa neho dostane cestovný ruch v roku 2014 z rozpočtu také zdroje, ako:
- Rozpočtové prostriedky pre turistiku, ktorých suma je 9,846 miliardy HUF, je to jeden
z najpodstatnejších prostriedkov realizácie politiky cestovného ruchu. Z tejto sumy je
financovaná predovšetkým národná marketingová a propagačná činnosť, využitie zdroja
upravuje nariadenie Ministerstva národného rozvoja 8/2013. (II.28.) o podrobných pravidlách
pre využívanie a spravovanie rozpočtových prostriedkov,
- Rozpočtové prostriedky pre agrárny marketing, ktorých suma je 855,9 miliónov HUF, z nich je
financovaná činnosť agrárneho marketingu Maďarského cestovného ruchu, a.s., a tak isto
z tohoto zdroja je realizované sponzorstvo účasti na festivaloch, ako aj propagácia
gastrocestovného ruchu,
- Diferencovaný doplatok k rekreačného poplatku, tvorí 400 miliónov HUF, realizuje podporu
turistickej činnosti miestnych samospráv zo štátneho rozpočtu,
- Rozpočtové prostriedky na úlohy rekreačných lokalít, ktorých suma je 11,524 miliárd HUF,
a jednotlivé samosprávy ich môžu využiť na pokrytie výdavkov na cestovný ruch. Miera využitia
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je závislá na vybratom rekreačnom poplatku, na každý forint z tohoto poplatku pripadá 1,5
forinta.
4.4.1.3 Stratégie rozvoja cestovného ruchu v slovensko – maďarskom pohraničí
Táto kapitola predstavuje stratégiu rozvoja cestovného ruchu turistických regiónov, susediacich so
Slovenskom (Severné Maďarsko, Stredné Zadunajsko, Západné Zadunajsko), z hľadiska do budúcnosti
plánovaných cezhraničných turistických investícií. V stratégii nebudú definované konkrétne projekty,
avšak celkovo je viditeľné, že je tu zámer na zladenie zahraničných lokalít s takýmto cieľom. Popri
tom Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013 poskytol rámec projektu
s názvom „Integrovaný rozvoj cestovného ruchu v slovensko – maďarskom pohraničnom regióne“.
Cieľom bolo vytvorenie manažmentu turistickej destinácie a s tým súvisiacich prevádzkových
podmienok, posilňujúc tak vnútornú aj vonkajšiu kohéziu a zvyšujúc konkurencieschopnosť
účastníkov v odvetví turistiky. Takto vzniknuté organizácie, okrem marketingu a poskytovania
informácií, vykonávali aj vývoj produktov a v danom regióne aj všetky úlohy súvisiace s cestovným
ruchom a profesijným manažmentom. Táto činnosť bola doplnená informačným portálom,
dostupným na adrese www.husktour.com, a poskytujúcim informácie o podujatiach,
zaujímavostiach, obciach, ubytovacích zariadeniach, gastronómii v slovensko – maďarskom
pohraničnom regióne. Do budúcnosti sa plánuje vydávanie maďarsko-slovenských turistických kariet.
Turistický región Severné Maďarsko
Stratégia súri spoluprácu so štyrmi regiónmi, jedným z nich je región Juhovýchodné Slovensko, kde
môže spoluprácu podporovať slovensko – maďarský Interreg. Projekty sa zamerali v prvom rade na
štyri prioritné lokality, Aggtelek a okolie, ktoré má rovnaké danosti na oboch stranách hranice, preto
je spojenie žiadúce. Región Zemplín, kde možno stavať na trojstrannú cezhraničnú spoluprácu
Karpatský euroregión. Okrem toho v stratégii účinkuje aj interregionálna spolupráca Košice – Miškolc.
A napokon, v rámci spolupráce Dunaj – Ipeľ, vzájomné napomáhanie rozvoju cestovného ruchu
vytvorením informačného a orientačného systému, rozvojom produktov všeobecnej infraštruktúry
a turistiky, ako aj marketingovou činnosťou. Spoluprácu možno očakávať iba v jednotnom, dobre
fungujúcom systéme, ktorého základom sú manažmenty jednotlivých destinácií. Doplňujúc vyššie
uvedené, v klastri zdravotnej turistiky, vytvorenej komplexným rozvojom zdravotného cestovného
ruchu, dostanú úlohu aj slovenské kúpeľné mestá.
Turistický región Stredné Zadunajsko
Stratégia obsahuje program s názvom Rozvoj spolupráce euroregiónov, ktorého cieľom je zefektívniť
spoluprácu medzinárodných turistických odvetví pomocou koordinovaného rozvoja, odporúčaním
programov, propagáciou. Cieľovou oblasťou je celý región, prioritu však majú lokality vedľa Dunaja,
od Komárna po Ostrihom. V projekte hrajú dôležitú úlohu nie len štátne subjekty, ale aj miestni
podnikatelia, civilné organizácie. Vymenované sú aj také konkrétne plány, ako zosúladený rozvoj nie
len komárňanského pevnostného systému na oboch brehoch, ale aj celého brehu Dunaja, spoločné
organizovanie podujatí, vrátane financovania a marketingu, ako aj organizovanie a usporadúvanie
spoločných výstav s terajšími štátmi historickej Panónie. Predpokladaný dopad programu je zlepšenie
národnej spolupráce, tak v predaji ako aj v práci na trhu, a v konečnom dôsledku zvýšenie počtu
prichádzajúcich turistov.
Turistický región Západné Maďarsko
Región je pohraničný aj v historickom zmysle, po otvorení hraníc Schengenskou zmluvou sa región
zbavil značného separačného faktora. Preto prírodné oblasti, ležiace v pohraničnom regióne môžu
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slúžiť ako základ cezhraničných turistických destinácií, smerom na Slovensko - oblasť Žitného ostrova.
Popri tom však stratégia neobsahuje hlbšie objasnenie zámeru.
4.4.2

Špeciálne predpisy, týkajúce sa dopravy

Z hľadiska cykloturistiky sú významné zvláštne predpisy, o ktorých podrobne jedná kapitola 4.4.1.
Jazdu vozidlom v chránených oblastiach upravuje právny predpis. V jeho zmysle je v týchto oblastiach
jazda vozidlom zakázaná, resp. podlieha povoleniu; v lokalitách Natura 2000 podlieha povoleniu aj
športová činnosť technického typu. Výnimku tvoria cesty otvorené pre verejnú dopravu, ktoré sa
môžu používať bez obmedzenia, ďalej je dôležité vedieť, že na základe zákona o lesoch je v lesoch,
bez ohľadu na to, či ide o chránené územie, povolené jazdiť na bicykli, na koni, na motorke alebo na
aute iba na cestách, vyznačených lesným úradom. Mapa chránených území je dostupná na
internetovej stránke Informačného systému ochrany prírody (www.geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm).
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
Príslušné právne predpisy sú nasledujúce:
- Zákon LIII. z roku 1996. o ochrane prírody, § 38 (1), § 80 (1);
- Vládne nariadenie o určení orgánov vykonávajúcich činnosť úradov a riadenia ochrany
životného prostredia, prírody, vôd 481/2013. (XII.17), § 8 (1), § 15 (1);
- Zákon II. z roku 2012 o prečinoch, konaní o prečine a o systéme evidencie prečinov, § 187 (1);
- Vládne nariadenie o chránených krajinných oblastiach významných pre Európske spoločenstvo
275/2004. (X.8.), § 9 (2);
- Zákon XXXVII. z roku 2009 o lesoch, o ochrane lesov a o lesnom hospodárstve, § 92 (1);
- Zákon C. z roku 2012. o trestnom zákonníku, § 242 (1), § 243 (1);
- Zákon I. Z roku 1988. o cestnej doprave, § 21 (1), § 25/A, § 47;
- Vládne nariadenie o dopravných prečinoch, trestaných správnou pokutou, o sumách pokút,
ktoré môžu byť vyrubené v prípade porušenia nariadení, týkajúcich sa tejto činnosti
a o podmienkach spolupráce pri kontrole 410/2007. (XII.29.), príloha č. 7.
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4.5 REGULAČNÉ A INŠTITUCIONÁLNE PROSTREDIE NA SLOVENSKU
4.5.1

Právne predpisy pre cestovný ruch

Podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja
cestovného ruchu upravuje zákon NR SR č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.
Podľa tohto zákona, plnenie úloh v cestovnom ruchu zabezpečujú:
a)
b)
c)
d)

Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
vyššie územné celky,
obce,
príspevková organizácia zriadená ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky,
e) krajské organizácie cestovného ruchu,
f) oblastné organizácie cestovného ruchu,
g) turistické informačné centrá.
Kompetencie pre obce a samosprávne kraje v oblasti cestovného ruchu vyplávajú aj zo zákona NR SR
č. 416/2201 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky.
Prechod pôsobností na obce v oblasti cestovného ruchu:
a) vypracúvanie programov cestovného ruchu,
b) koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu.
Prechod pôsobností na samosprávne kraje v oblasti cestovného ruchu:
a) koordinovanie plnenia koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
b) poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom
štátnej správy a obci na základe ich žiadosti.
4.5.2

Špeciálne právne predpisy pre dopravu

4.5.2.1 Legislatívny rámec v oblasti cestnej dopravy
-

-

Zákon NR SR č. 135/1961 Z. z o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (účinný od 1. marca 2012),
Vyhláška MDPT SR č.124/ 2012 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o
cestnej doprave,
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MDPT SR č. 9/2009 M, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a ozmene a
doplnení niektorých zákonov,
Zákon NR SR č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní,
Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(novelizovaný k 1. januáru 2013),
Zákon NR SR č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
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-

-

-

-

Vyhláška MDPT SR č. 410/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic
a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia
na motorovom vozidle,
Nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na
prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre
vodiča (novelizovaný k 1. septembru 2013),
Nariadenie EÚ č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o
zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004,
Nariadenie EÚ č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok,
ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým
sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES,
Nariadenie EÚ č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh
autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006,
Nariadenie EÚ č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej
doprave.

4.5.2.2 Legislatívny rámec v oblasti železničnej dopravy
-

Zákon NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov,
Zákon NR SR č. 259/2001 Z. z o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona NR
SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.,
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
Vyhláška MDPT SR č.245/2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe,
Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z o určených technických zariadeniach a určených
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,
Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 o stavebnom a technickom poriadku dráh,
Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 o dopravnom poriadku dráh.

4.5.2.3 Legislatívny rámec v oblasti cyklistickej dopravy
-

Zákon č. 135/1961 Zb. – Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov,
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov,
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
Technická norma STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií,
Technická norma STN 01 8028 Cykloturistické značenie.
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5 VÝSLEDKY PRIESKUMOV
5.1 PRIESKUM DOMÁCNOSTÍ V MAĎARSKU
Cieľom prieskumu domácností v štyroch zvolených regiónoch bolo skúmanie cestovných zvykov ich
obyvateľov. Prieskum domácností pomocou pomerne dlhého dotazníka umožnil detailnejšie spoznať
cestovné zvyky obyvateľov a ich demografické údaje. Prieskum domácností, ako už bolo spomenuté
v opise metodiky (kapitola 3.4.1), prebiehal na oboch stranách hranice rovnakým spôsobom. Táto
kapitola obsahuje výsledky dopytovania v štyroch maďarských okresoch, keďže výsledky dopytovania
na Slovensku budú uvedené v samostatnej kapitole 0.
5.1.1

Demografické charakteristiky vzorky

V Maďarsku oslovili anketári v skúmanej oblasti náhodne vybraté domácnosti na konci jesene,
v novembri. V okresoch Balážske Ďarmoty, Šalgotarján, Ózd a Nové Mesto pod Šiatrom (Nové Mesto
pod Šiatrom) sme vytvorili po jednej samostatnej vzorke, pozostávajúcej z 300 domácností. Počet
domácností, resp. dopytovaných osôb v jednotlivých oblastiach bol nasledujúci (Tabuľka 12):
Tabuľka 12 Základné údaje domácností v Maďarsku
Názov
Domácnosť, ks
Počet osôb
Dopytované osoby/domácnosť,
počet osôb

Okres
Balážske
Ďarmoty
300
738
2,46

Okres
Šalgotarján

Okres Ózd

300
676

300
656

Okres Nové
Mesto pod
Šiatrom
300
768

2,25

2,19

2,56

Na základe prieskumu sa hladina významnosti pre ktorúkoľvek množinu pohybuje medzi 3,6% a 3,9%,
to je každý podiel, prekračujúci tieto hodnoty je možno považovať za taký, ktorý nemožno považovať
za náhodnú chybu odberu vzorky. Inak povedané, nižšie pomery rozdelenia v analýzach nemôžeme
brať do úvahy, keďže tieto údaje už patria do rádu náhodných chýb. Je možné taktiež konštatovať, že
nie je podstatný rozdiel medzi priemerným počtom osôb, žijúcich v jednotlivých domácnostiach.
Tabuľka 13 Osoby dopytované v Maďarsku podľa pohlavia
Pohlavie
dopytovaných
osôb
Muži
Ženy
Spolu

Okres
Balážske Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

45,8%
54,2%
100,0%

46,0%
54,0%
100,0%

48,0%
52,0%
100,0%

Nové Mesto
pod Šiatrom
48,3%
51,7%
100,0%

Spolu
47,0%
53,0%
100,0%

V rozdelení dopytovaných osôb podľa pohlavia neboli spozorované podstatné rozdiely, v každom
okrese – v súlade so všeobecnými demografickými tendenciami – bolo dopytovaných o niečo viac
žien, ako mužov (Tabuľka 13). Avšak v okrese Šalgotarján, a zvlášť v okrese Balážske Ďarmoty, je
medzi dopytovanými o niečo menej mužov a viac žien, ako priemer. Rozdiely však možno považovať
za zanedbateľné, pretože zostávajú pod hladinou významnosti. Zloženie vzorky, rozdielne podľa
pohlaví, teda neovplyvňuje naše základné zistenia. Údaje, týkajúce sa cestovných zvykov totiž
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ukazujú veľmi charakteristické znaky, ani po „prevážení“ vzoriek s mierne rozdielnym zložením by sa
naše základné zistenia nezmenili.
Rozdielne zloženie dopytovaných podľa vekových skupín (Tabuľka 14), podľa vzdelania (Tabuľka 15),
alebo podľa hospodárskej aktivity (Tabuľka 16) je závislé na tom, ako blízko je skúmaná lokalita
k východným hraniciam krajiny. Uskutočnené štatistické skúšky ukazujú, že tieto štrukturálne rozdiely
sú výrazné a mohli by teda byť aj vhodné na vysvetlenie rozdielnych cezhraničných cestovných
zvykov.
Tabuľka 14 Osoby dopytované v Maďarsku podľa vekových skupín
Okres
Skupina
dopytovaných

0 – 5 rokov
6 – 18 rokov
19 – 30 rokov
31 – 45 rokov
46 – 60 rokov
nad 60 rokov
Spolu

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové Mesto Spolu
pod Šiatrom

0,2%
3,9%
10,6%
21,6%
29,6%
34,1%
100,0%

1,1%
4,1%
10,8%
23,4%
31,3%
29,3%
100,0%

1,5%
7,1%
14,4%
22,4%
25,1%
29,6%
100,0%

2,6%
8,3%
11,9%
22,1%
24,1%
31,1%
100,0%

1,3%
5,9%
11,9%
22,4%
27,5%
31,1%
100,0%

Najpodstatnejšie rozdiely sú nasledujúce: v okresoch župy Borsod – Abaúj – Zemplén je populácia
mladšia, ako v lokalitách v župe Nógrád. Zatiaľ čo v okrese Nové Mesto pod Šiatrom tvoria deti
a mladé vekové skupiny (30 rokov a menej) viac ako 1/4 dopytovaných, v okresoch župy Nógrád
tvorili deti školského veku iba sotva 1/20 opýtaných. Súčasne asi 1/3 odpovedí poskytli všade
dôchodcovia, ale vekové skupiny 30 – 60 rokov tvorili v každom okrese iba polovicu opýtaných.
Situácia nie je oveľa lepšia ani na základe celkovej populácie domácností, s postupom na východ
chýba produktívna veková skupina.
Tabuľka 15 Osoby dopytované v Maďarsku podľa školského vzdelania
Okres
Školské vzdelanie dopytovaných

Spolu

základná
škola,
alebo
menej
odborné učilište
gymnázium,
stredná
vysoká
odbornáškola,
školauniverzita
ešte nechodí do školy
(nemá školské vzdelanie)

Balážske
Ďarmoty

Salgótarján

Ózd

Nové Mesto Spolu
pod Šiatrom

27,4%

30,4%

30,0%

30,4%

29,5%

36,6%
30,3%
5,5%

33,9%
27,9%
6,7%

34,2%
27,8%
6,4%

31,7%
27,0%
8,0%

34,1%
28,3%
6,7%

0,2%

1,1%

1,6%

2,9%

1,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Všeobecný stupeň vzdelania opýtaných neukazuje podstatné rozdiely v jednotlivých okresoch
(Tabuľka 15). V každom okrese má aspoň 1/3 opýtaných stredoškolské vzdelanie, ďalšia takmer 1/3
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má ukončené odborné učilište, zatiaľ čo ostatní majú základné vzdelanie, alebo chodia v súčasnosti
na základnú školu.
Tabuľka 16 Osoby dopytované v Maďarsku podľa hospodárskej aktivity
Okres
Hospodárska aktivita dopytovaných

-

-

Spolu

žiak základnej školy, študent
strednej školy, denné
štúdium na vysokej škole,
univerzite
súkromný podnikateľ
vedúci (spolu)majiteľ firmy
duševne pracujúci
fyzicky pracujúci
na materskej dovolenke, v
domácnosti, nezamestnaní,
inak inaktívni
dôchodca
ešte nechodí do školy

Balážske
Ďarmoty

Salgó-tarján Ózd

Nové
Spolu
Mesto pod
Šiatrom

5,5%

6,2%

8,9%

9,8%

7,6%

1,7%
0,0%
15,5%
28,1%

2,8%
0,5%
13,0%
31,4%

1,8%
0,5%
10,2%
30,9%

1,3%
0,8%
8,9%
26,0%

1,9%
0,5%
11,9%
29,0%

10,6%

11,7%

11,5%

15,0%

12,2%

38,7%
0,0%
100,0%

33,2%
1,1%
100,0%

34,7%
1,5%
100,0%

35,6%
2,6%
100,0%

35,6%
1,3%
100,0%

Na rozdiel od výsledkov z iných výskumov nemožno tvrdiť, že priemerne vyšší plat spojený s relatívne
vyšším vzdelaním znamená aj väčšiu mobilitu. A tak ani rozdiely v údajoch o cezhraničnej mobilite,
pozorované medzi obyvateľmi skúmaných okresov Severného Maďarska, nie je možné zdôvodňovať
rozdielmi vo výške školského vzdelania. Viac sa uplatňuje to, čo bolo skonštatované v rámci výsledkov
projektu TransHUSK, a teda že vplyv pomerne blízko ležiacich Košíc s pomerne silnou gravitáciou
siaha aj na územie Gemera a Zemplína.
Keďže intenzitu navštevovania obcí na druhej strane hranice nemožno vysvetliť školským vzdelaním,
a tým ani situáciou ohľadom príjmov, príťažlivosť treba hľadať vo väčšom množstve potenciálnych
cieľov cesty, nachádzajúcich sa vo väčšej obci.
V súvislosti s rozdielmi v pomeroch jednotlivých vekových skupín, ako aj v súvislosti s relatívnou
blízkosťou Šalgotarjánu, ako župného mesta, resp. relatívnej blízkosti mesta Balážske Ďarmoty
k budapeštianskej aglomerácii, sa už v rozdelení opýtaných podľa hospodárskej aktivity ukazujú
značné rozdiely medzi župami Nógrád a Borsod – Abaúj - Zemplén (Tabuľka 16). To možno vysvetliť
rozdielnou všeobecnou hospodárskou situáciou, presné zistenie by vyžadovalo podrobnejší prieskum.
Podiel dôchodcov je relatívne menší v okresoch disponujúcich centrom s vyšším počtom obyvateľov.
Pomer nezamestnaných je väčší vo vzorke z okresu Nové Mesto pod Šiatrom, než vo vzorkách
pochádzajúcich z iných okresov. Rozdiely je tak isto vidno aj v pomere duševne pracujúcich, ich
pomer je oveľa menší vo vzorkách z okresu Borsod – Abaúj – Zemplén, než v okresoch skúmaných
v župe Nógrád. V župe Nógád bola aspoň 1/7 – 1/5 opýtaných duševne pracujúca, v prvej spomínanej
župe to bola iba sotva 1/10. V pomere fyzicky pracujúcich sa však ani zďaleka neukazujú takéto
podstatné rozdiely, s jedinou výnimkou okresu Nové Mesto pod Šiatrom. Reprezentácia
podnikateľskej vrstvy žiaľ ani v jednom okrese nedosahuje hladinu významnosti.
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5.1.2

Cestujúci prechádzajúcich cez hranice v uplynulom roku

Len veľmi malá časť respondentov navštívila počas roka Slovensko. Ich počet v okresoch Balážske
Ďarmoty a Ózd (1, resp. 12 osôb) nedosiahol ani mieru potrebnú na analýzu (0,2%, resp. 2,4%). Je to
oveľa menej ako potrebná hladina významnosti (3,7%, resp. 3,9%). Preto boli nasledujúce analýzy
obmedzené len na okresy Šalgotarján (37 osôb, 6,6%, 68 ciest) a Nové Mesto pod Šiatrom (70 osôb,
11,4%, 70 ciest).
Tabuľka 17 Respondenti cestujúci na Slovensko podľa pohlavia
Okres
Pohlavie cestujúcich
Slovensko

na

Mužské
Ženské
Celkom

Šalgotarján

Nové Mesto
Šiatrom

50,0%
50,0%
100,0%

57,1%
42,9%
100,0%

pod Celkom

54,7%
45,3%
100,0%

Medzi sociologicko-demografickými charakteristikami cestujúcich za hranice sú už oveľa väčšie
rozdiely. To môže súvisieť s ochotou cestovať, ako aj ekonomickou situáciou umožňujúcou či
odôvodňujúcou cestovanie v rámci a medzi jednotlivými regiónmi. Medzi cestovnými nákladmi nie sú
také veľké rozdiely, ako medzi všeobecnou ekonomickou výkonnosťou. Medzi pohlaviami existujú
taktiež významné rozdiely. V okrese Šalgotarján bol medzi cestujúcimi rovnaký pomer mužov a žien,
kým v okrese Nové Mesto pod Šiatrom medzi cestujúcimi boli väčšinou muži, avšak medzi celkovými
respondentmi boli vo väčšine ženy.
Tabuľka 18 Respondenti cestujúci na Slovensko podľa veku
Okres
Vek cestujúcich na Slovensko

0 - 5 rokov
6 - 18 rokov
19 - 30 rokov
31 - 45 rokov
46 - 60 rokov
nad 60 rokov
Celkom

Šalgotarján

Nové Mesto
Šiatrom

0,0%
7,9%
0,0%
26,3%
26,3%
39,5%
100,0%

1,4%
2,9%
18,6%
22,9%
32,9%
21,4%
100,0%

pod Celkom

0,8%
4,1%
10,6%
25,2%
30,9%
28,5%
100,0%

Veková diferenciácia je takisto odlišná medzi cestujúcimi a celou vzorkou respondentov (Tabuľka 18).
Tieto rozdiely, najmä v okruhu respondentov z okresu Šalgotarján, možno považovať za pomerne
veľké. Medzi cestujúcimi cez hranice boli zastúpené v oveľa väčšom pomere osoby staršie ako 60
rokov, než v celkovej vzorke. Mladí dospelí (19 až 31-roční) medzi cestujúcimi vôbec nefigurovali.
V okrese Nové Mesto pod Šiatrom respondentov tvorila staršia generácia, ktorá bola menej
zastúpená medzi cestujúcimi, s väčším zastúpením osôb v strednom veku.
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Tabuľka 19 Respondenti cestujúci na Slovensko podľa školského vzdelania
Okres
Školské vzdelanie osôb cestujúcich na Slovensko
Celkom

8 tried základnej školy alebo menej
Učňovská škola
Gymnázium, stredná odborná škola
Vysoká škola, univerzita
Ešte nechodí do školy (bez školského
vzdelania)

Celkom

10,5%
26,3%
36,8%
26,3%

Nové Mesto
pod Šiatrom
21,4%
41,4%
25,7%
8,6%

0,0%
100,0%

2,9%
100,0%

1,9%
100,0%

Šalgotarján

17,6%
36,1%
29,6%
14,8%

Diferenciácia cestujúcich podľa ich dosiahnutého školského vzdelania sa tiež líši od celkovej vzorky
respondentov (Tabuľka 19). Vyššie vzdelanie býva väčšinou spojené s vyššími príjmami a pre osoby s
vyššími príjmami sú oveľa viac dostupné nákupy, zábava alebo len návštevy v zahraničí. Súčasne
s tým je však badateľné, že spomedzi obyvateľov dvoch okresov s takmer rovnakou štruktúrou
kvalifikácií medzi cestujúcimi do zahraničia sú vo väčšom počte vzdelanejší v okrese Šalgotarján, kým
v okrese Nové Mesto pod Šiatrom je najvyšší pomer absolventov učňovských škôl. Tieto rozdiely sa
prejavujú aj pri motivácii cestujúcich, pozri nižšie.
Tabuľka 20 Respondenti cestujúci na Slovensko podľa ekonomickej aktivity
Okres

Šalgotarján

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

7,9%
5,3%
2,6%
13,2%
18,4%
7,9%
44,7%
0,0%
0,0%
100,0%

2,9%
4,3%
1,4%
14,3%
41,4%
7,1%
27,1%
1,4%
0,0%
100,0%

Ekonomická aktivita osôb cestujúcich na Slovensko

- Denná forma štúdia
- Živnostník
- Vedúci, majiteľ obchodnej spoločnosti
- Zamestnanec vykonávajúci duševnú prácu
- Zamestnanec vykonávajúci fyzickú prácu
- Na materskej, v domácnosti, nezamestnaný atď.
- Dôchodca
- Ešte nechodí do školy
- Iné
Celkom

4,6%
4,6%
1,9%
13,9%
33,3%
7,4%
33,3%
0,9%
0,0%
100,0%

Samozrejme, v súlade s diferenciáciou podľa školského vzdelania aj diferenciácia podľa ekonomickej
aktivity vykazuje značné rozdiely v porovnaní s celkovou vzorkou respondentov. Spomedzi skupín,
ktoré možno považovať za významné, v okrese Šalgotarján cestovalo na Slovensko menej
zamestnancov vykonávajúcich fyzickú prácu, než je ich celkový podiel v rámci vzorky respondentov.
Podiel cestujúcich dôchodcov bol taktiež oveľa vyšší. V okrese Nové Mesto pod Šiatrom medzi
cezhraničnými cestujúcimi podiel fyzických pracovníkov prevyšuje priemer, vyšším bol aj podiel
duševných pracovníkov. Dôchodcov cestovalo na Slovensko pomerne málo. Podiel ostatných skupín
nemožno považovať za významný.
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Tabuľka 21 Respondenti cestujúci na Slovensko podľa spôsobu cestovania
Okres
Šalgotarján

Spôsob cestovania na Slovensko
Vlak
Medzimestská pravidelná autobusová
Dopravný
prostriedok
miestnej
doprava
Vodič
osobného
motorového
vozidla
hromadnej dopravy
alebo malého nákladného auta
- Bicykel
- Cestujúci v osobnom motorovom
vozidle alebo malom nákladnom aute
- Nákladné auto
- Firemný autobus
- Jazda do práce zdieľaným osobným
- Iné
autom
Celkom
-

Celkom

0,0%
2,4%
0,0%

Nové Mesto pod
Šiatrom
5,4%
0,7%
1,3%

36,6%

32,2%

33,8%

0,0%

18,8%

12,1%

56,1%

36,2%

43,3%

0,0%
4,9%
0,0%
0,0%
100,0%

1,3%
0,0%
1,3%
2,7%
100,0%

0,9%
1,7%
0,9%
1,7%
100,0%

3,5%
1,3%
0,9%

Podiel osôb, ktoré za hranice cestujú dopravnými prostriedkami hromadnej dopravy, nedosahuje
významnú hodnotu (Tabuľka 21). Na druhú stranu hraníc v prevažnej väčšine (v 68 - 92% ciest)
cestovali respondenti osobnými motorovými vozidlami vo všetkých hraničných regiónoch. Taktiež
možno skonštatovať, že na Slovensko v jednotlivých osobných motorových vozidlách cestuje
v priemere oveľa viac osôb, než je to bežné v prípade vnútroštátnych medzimestských ciest. Vozidlá
prechádzajúce na Slovensko viezli badateľne viac cestujúcich v okrese Šalgotarján, než v okrese Nové
Mesto pod Šiatrom. Možno to vysvetliť skôr priemerným vekom cestujúcich, resp. pomerne vysokým
pomerom dôchodcov. Treba vyzdvihnúť, že v okrese Nové Mesto pod Šiatrom predstavujú významný
pomer tí, ktorí na svoje cesty na Slovensko používali bicykel i keď v tom môže zohrať úlohu aj to, že
na oboch stranách hranice sú dve obce takmer celkom prepojené. Je pritom zaujímavé, že to isté sa
vôbec neprejavilo v okolí miest Balážske Ďarmoty alebo Šalgotarján.
Tabuľka 22 Respondenti cestujúci na Slovensko podľa dôvodu cesty
Dôvody ciest na Slovensko

Okres
Šalgotarján

- do práce alebo odtiaľ domov
- do školy alebo odtiaľ domov
- vybavovanie vecí alebo odtiaľ
- nákup
domovalebo odtiaľ domov
- zdravotníctvo, alebo odtiaľ
- vdomov
súvislosti s výkonom práce
- trávenie voľného času
- návšteva alebo odtiaľ domov
- sprevádza niekoho
- iné
Celkom

2,7%
0,0%
0,0%
21,6%
0,0%
2,7%
48,6%
18,9%
5,4%
0,0%
100,0%
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Nové Mesto pod Celkom
Šiatrom
6,8%
5,5%
0,0%
0,0%
1,4%
0,9%
13,7%
16,4%
0,0%
0,0%
1,4%
1,8%
8,2%
21,8%
61,6%
47,3%
1,4%
2,7%
5,5%
3,6%
100,0%
100,0%

To, že v cestovaní zohrávajú rozhodujúcu úlohu osobné motorové vozidlá, možno vysvetliť viacerými
dôvodmi. Spomedzi nich možno vyzdvihnúť najmä časový aspekt. Aspoň čo sa týka celkovej vzorky
respondentov, z Maďarska cestujú na Slovensko na návštevy alebo tráviť voľný čas (Tabuľka 22).
Cestujúci z okresu Nové Mesto pod Šiatrom odchádzali v princípe na účely návštevy, kým z obcí
okresu Šalgotarján cestovali predovšetkým za zábavou.
Tabuľka 23 Respondenti cestujúci na Slovensko podľa frekvencie ciest
Okres
Frekvencia ciest osôb cestujúcich na
Slovensko
Šalgotarján
- Týždenne viackrát
- Mesačne viackrát
- Zriedkavejšie
Celkom

0,0%
34,2%
65,8%
100,0%

Nové Mesto pod Celkom
Šiatrom
5,7%
18,6%
75,7%
100,0%

3,7%
24,1%
72,2%
100,0%

Keďže toto sú typické príčiny ciest, v prípade ktorých sa cestujúci neradi prispôsobili cestovným
poriadkom spojov hromadnej dopravy, je pochopiteľné, že svoje cesty realizujú predovšetkým
osobnými motorovými vozidlami. Okrem vyššie uvedených tvorili významnú skupinu aj tí, ktorí
z okresu Šalgotarján cestovali kvôli nákupom. I keď pomerne mnohí cestovali z tohto dôvodu
za hranice aj z okresu Nové Mesto pod Šiatrom, častosť ich odpovedí nedosiahla hladinu
významnosti.
Aj rozdiely a podobnosti, ktoré sa prejavujú vo frekvencii ciest (Tabuľka 23), možno dať do súvisu
s dôvodom ciest, ako aj s pracovnými a príjmovými pomermi obyvateľov skúmaných oblastí. V okrese
Nové Mesto pod Šiatrom sa síce vo vzorke objavila aj skupina cestujúcich viackrát týždenne, jej
veľkosť však nedosiahla hladinu významnosti. Oproti tomu takmer 3/4 respondentov cestuje
na Slovensko len zriedkavejšie, nanajvýš raz do mesiaca. Takmer 1/3 respondentov z okresu
Šalgotarján prechádza do susednej krajiny viackrát za mesiac.
Obyvatelia regiónov boli dotázaní aj na to, či existuje také miesto v druhej krajine, kam sa vôbec
nedostanú, alebo sa tam dostanú menej často, ako by si želali. V súvislosti s neuskutočnenými
cestami boli opýtaní aj na dôvody, akého typu ciest (nákupy, návšteva a pod.) boli nútení zriecť sa.
Odlišná ekonomická situácia jednotlivých okresov a ich obyvateľov sa prejavuje aj v tom, nakoľko
majú pocit, že sa na druhej strane hranice niekam nedostanú (Tabuľka 24), alebo sa tam dostanú
zriedkavejšie (Tabuľka 25), než by si želali.
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Tabuľka 24 Existencia oblasti na Slovensku, kam sa respondenti vôbec nedostanú
Okres
Je také miesto, kam sa z
nejakého dôvodu
nedostanete

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové Mesto Celkom
pod
Šiatrom

Nie
Áno
Celkom

93,7%
6,3%
100,0%

73,1%
16,9%
100,0%

77,6%
12,4%
100,0%

57,1%
42,9%
100,0%

75,1%
24,9%
100,0%

Na otázku, že sa vôbec nedostanú na Slovensko, dali najmenej kladných odpovedí len respondenti
v okrese Balážske Ďarmoty, avšak v takom počte, ktorý nemožno nazvať významným. Naopak podiel
kladných odpovedí bol najvýraznejší v okrese Nové Mesto pod Šiatrom, kde inak pomerne veľa ľudí
chodieva na druhú stranu hranice. Aj týmto možno vysvetliť, že svoje možnosti nepovažujú
za dostačujúce.
Tabuľka 25 Existencia oblasti na Slovensku, kam sa respondenti dostanú zriedkavejšie, než by chceli
Okres
Je také miesto, kam sa z
nejakého dôvodu
dostanete zriedkavejšie

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján Ózd

Nové Mesto Celkom
pod
Šiatrom

Nie
Áno
Celkom

94,7%
5,3%
100,0%

80,7%
19,3%
100,0%

43,0%
57,0%
100,0%

75,2%
24,8%
100,0%

72,9%
27,1%
100,0%

V neuskutočnení ciest zohráva podľa respondentov rozhodujúcu úlohu nedostatok peňazí.
Vo významnej miere poukázali aj na absenciu spojov hromadnej dopravy, v príp. okresov župy
Nógrád aj nedostatok času (Tabuľka 26).
Tabuľka 26 Dôvody prečo sa neuskutočnili plánované cesty respondentov z Maďarska
Okres
Dôvody

Nedostatok peňazí
Nedostatok času
Málo spojov hromadnej dopravy
Iný dôvod
Celkom

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

37,8%
35,1%
21,6%
5,4%
100,0%

43,4%
15,1%
22,4%
19,1%
100,0%

42,7%
5,6%
39,5%
12,1%
100,0%

53,0%
8,0%
20,5%
18,6%
100,0%

47,3%
11,1%
25,1%
16,5%
100,0%

Je zaujímavé, že nedostatok spojov hromadnej dopravy v okrese Šalgotarján pociťovali ako menej
dôležitý, než nedostatok peňazí alebo času. Nedostatok peňazí bol rozhodujúcim dôvodom
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predovšetkým medzi respondentmi z okresu Nové Mesto pod Šiatrom, i keď všade sa na tento fakt
sťažovali najviac.
Diferenciácia dôvodov ciest, ktoré sa čiastočne neuskutočnili (Tabuľka 27), je veľmi podobná
dôvodom uskutočnených ciest. Rozdiel vidno v tom, že medzi cestami, ktoré sa neuskutočnili, sa
nákupy objavujú už v rozhodujúcej miere. Ďalším rozdielom je, že pomer preferovaných ciest za
účelom návštevy alebo trávenia voľného času je medzi neuskutočnenými cestami väčší, než medzi
reálnymi cestami. Posudzovanie závažnosti problémov závisí oveľa viac od finančných pomerov
respondentov, od toho, či majú na uskutočnenie cesty k dispozícii osobné motorové vozidlo.
Tabuľka 27 Dôvody čiastočne neuskutočnených ciest respondentov z Maďarska
Okres
Dôvody

Nedostatok peňazí
Nedostatok času
Málo spojov hromadnej dopravy
Iná príčina
Celkom

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Mesto
pod
Šiatrom

41,9%
35,5%
16,1%
6,5%
100,0%

47,7%
21,1%
12,8%
18,3%
100,0%

37,2%
8,0%
44,5%
10,2%
100,0%

51,0%
8,0%
25,1%
16,0%
100,0%

Celkom

47,0%
11,6%
26,8%
14,6%
100,0%

Nedostatok množstva spojov hromadnej dopravy prekáža predovšetkým tým respondentom, ktorí aj
tak pri cestovaní preferovali osobné motorové vozidlo (Tabuľka 28).
Tabuľka 28 Dôvody, prečo sa daná cesta neuskutočnila, alebo bola menej častá v prípade maďarských
respondentov disponujúcich osobným motorovým vozidlom
Okres
Dôvody

Nedostatok peňazí
Nedostatok času
Málo spojov hromadnej
Iná
príčina
dopravy
Celkom

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

39,6%
33,3%
22,9%
4,2%
100,0%

33,3%
30,2%
25,0%
11,5%
100,0%

26,4%
14,3%
46,2%
13,2%
100,0%

40,7%
16,7%
25,4%
17,2%
100,0%

36,0%
20,9%
29,3%
13,7%
100,0%

Úlohu v tom môže zohrávať aj to, že viac ako polovica osôb nedisponujúcich osobným motorovým
vozidlom necestuje kvôli nedostatku peňazí. Medzi nimi sú v zanedbateľnej miere tí, ktorí sa sťažovali
na nedostatok času, keď boli dotázaní, prečo necestujú, alebo prečo cestujú len zriedkavejšie do
susednej krajiny (Tabuľka 29).
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Tabuľka 29 Dôvody, prečo sa daní cesta neuskutočnila, alebo bola menej častá v prípade maďarských
respondentov nedisponujúcich osobným motorovým vozidlom
Okres
Dôvod

Nedostatok peňazí
Nedostatok času
Málo spojov hromadnej
Iná
príčina
dopravy
Celkom

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

40,0%
40,0%
10,0%
10,0%
100,0%

54,7%
14,1%
7,8%
23,4%
100,0%

36,3%
5,0%
47,5%
11,3%
100,0%

56,9%
2,8%
22,2%
18,1%
100,0%

51,6%
6,2%
24,9%
17,3%
100,0%

Medzi cestami, ktoré sa konali zriedkavejšie (Tabuľka 30), podiel rôznych dôvodov ciest, podobne ako
v
prípade
absolútne
neuskutočnených
ciest
(
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Tabuľka 31), je prakticky úplne zhodný s podielom dôvodov ciest, ktoré sa reálne uskutočnia. Možno
skonštatovať, že obyvateľstvo všetkých regiónov si cezhraničné cesty vo voľnom čase odkladá na
neskôr (dočasne) alebo trvalo. Obzvlášť závažné je to v prípadoch príbuzenských vzťahov a
(ne)možnosťami ich návštevy.
Tabuľka 30 Druhy ciest, ktoré sa s konečnou platnosťou neuskutočnili
Okres
Druh

- do práce
- do školy
- vybavovanie záležitostí
- nákupy
- zo zdravotných príčin
- spojená s výkonom práce
- trávenie voľného času
- návšteva
- sprevádzať niekoho
- iné
celkom

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

0,0%
0,0%
21,4%
7,1%
10,7%
3,6%
21,4%
28,6%
7,1%
0,0%
100,0%

0,0%
1,7%
4,4%
8,9%
4,4%
2,8%
33,9%
35,6%
1,1%
7,2%
100,0%

2,4%
4,8%
10,6%
15,0%
15,5%
4,3%
13,5%
23,7%
7,7%
2,4%
100,0%

0,4%
0,0%
1,1%
2,6%
10,1%
1,1%
37,5%
44,6%
0,0%
2,6%
100,0%

0,9%
1,9%
5,7%
8,2%
10,3%
2,6%
28,6%
35,2%
2,9%
3,7%
100,0%

Samozrejme sú aj také cesty spojené s vybavovaním záležitostí, resp. uskutočnené zo zdravotných
dôvodov, ktoré sú obyvatelia regiónu nútení odložiť. Okrem toho, obyvatelia okresu Ózd ani cesty za
účelom nákupov neuskutočňujú tak často, ako často by kvôli tomu chceli cestovať na Slovensko.
Frekvencia ostatných dôvodov však nedosahuje hodnoty, ktoré by sa dali zohľadniť.
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Tabuľka 31 Druhy ciest, ktoré sa dočasne neuskutočnili
Okres
Druh

- do práce
- do školy
- vybavovanie záležitostí
- nákupy
- zo zdravotných príčin
- spojená s výkonom práce
- trávenie voľného času
- návšteva
- sprevádzať niekoho
- iné
celkom

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

0,0%
0,0%
15,0%
5,0%
10,0%
0,0%
25,0%
40,0%
5,0%
0,0%
100,0%

0,7%
0,7%
4,4%
8,8%
3,6%
1,5%
38,7%
34,3%
1,5%
5,8%
100,0%

2,9%
3,9%
14,7%
13,7%
14,2%
4,9%
8,8%
25,5%
8,8%
2,5%
100,0%

0,0%
0,3%
3,8%
3,5%
5,8%
0,9%
39,2%
43,3%
0,0%
3,2%
100,0%

1,0%
1,4%
7,4%
7,5%
7,9%
2,1%
29,9%
36,3%
3,0%
3,4%
100,0%

V prípade ciest, ktoré sa reálne uskutočnili boli pre cestujúcich zo skúmaných maďarských okresov
najdôležitejšími destináciami Borša, Košice a Lučenec. Za zmienku stojí aj Streda nad Bodrogom,
Fiľakovo a Šiatorská Bukovinka. K najdôležitejším trasám ciest patria:
-

Nové Mesto pod Šiatrom – Borša,
Nové Mesto pod Šiatrom – Košice,
Šalgotarján – Lučenec,
Nové Mesto pod Šiatrom – Streda nad Bodrogom,
Šalgotarján – Fiľakovo,
Šalgotarján –Šiatorská Bukovinka.

V ostatných reláciách bol počet ciest zanedbateľný.
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5.1.3

Zvyklosti respondentov ohľadom cyklodopravy

V tomto prieskume bola snaha aj o preskúmanie zvyklostí obyvateľov skúmaných regiónov ohľadom
cyklovýletov a cyklodopravy. Nižšie je uvedená analýza a prehľad možných záverov.
Najdôležitejším konštatovaním je, že obyvatelia okresov v blízkosti maďarsko - slovenských hraníc na
cyklovýlety jednoducho väčšinou nechodia. Podiel obyvateľov okresu Balážske Ďarmoty, ktorí bicykel
využívajú aj na výlety, len ťažko dosahuje potrebnú hladinu významnosti. Diferenciácia účastníkov
rôznych druhov cyklotúr (podľa účasti na kratších výletoch s rodinou alebo s deťmi, alebo na
viacdňových cyklovýletoch) bola možná len v okruhu respondentov z okresov Šalgotarján a Ózd.
V okrese Nové Mesto pod Šiatrom možno rozlíšiť skupinu účastníkov kratších cyklovýletov, resp.
športovo zameraných cyklotúr (v spoločnej skupine viacdňových túr, resp. intenzívnej športovej
cyklistiky). Najviac respondentov sa cykloturistike vo svojom voľnom čase venuje v okrese
Šalgotarján. Takmer polovica respondentov chodieva na výlety aj na bicykli, o čom svedčí tretina,
resp. štvrtina obyvateľov okresov Nové Mesto pod Šiatrom a Ózd (Tabuľka 32).
Tabuľka 32 Cykloturistické zvyklosti respondentov
Okres
Druh cykloturistiky

Kratšie úseky
Viacdňové túry
Intenzívna cykloturistika
športového charakteru
- Žiadna cykloturistika
Celkom
-

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

3,2%
0,2%

38,6%
7,1%

19,5%
4,9%

28,6%
2,6%

22,4%
3,6%

2,4%

0,5%

0,5%

2,6%

1,6%

94,2%
100,0%

53,8%
100,0%

75,0%
100,0%

66,2%
100,0%

72,4%
100,0%

Zvyklosti respondentov ohľadom cykloturistiky boli skúmané aj na základe štyroch hľadísk:
-

akými kritériami sa riadia pri výbere trasy,
či sú ochotní odbočiť z trasy kvôli zaujímavosti, atrakcii,
či sú ochotní zvoliť si dlhšiu trasu, aby bola jazda pohodlnejšia,
o aké služby prejavujú záujem.

Nasleduje analýza odpovedí na tieto otázky.
Možno jednoznačne skonštatovať, že respondenti vo všetkých okresoch plánujú trasy svojich cyklotúr
v prvom rade podľa atrakcií. V okrese Šalgotarján sa jednalo o najdôležitejšie hľadisko, v okrese Ózd
boli odpovede viac rovnomerné v porovnaní s ďalšími dvomi dôležitými hľadiskami (terén a
bezpečnosť). Možno skonštatovať aj to, že terénne podmienky sú v okresoch Šalgotarján a Nové
Mesto pod Šiatrom v okruhu respondentov dôležitejšie, než bezpečnosť dopravy, kým v ostatných
dvoch okresoch rozdiely nie sú významné. Tieto zistenia by si zaslúžili väčšiu pozornosť a hlbšie
skúmanie, to však už nie je predmetom tejto štúdie (Tabuľka 33). Ponuka služieb popri ceste má pri
plánovaní trasy oveľa menší význam.
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Tabuľka 33 Hľadiská výberu trasy respondentov
Okres
Hľadiská výberu trasy

- Terénne podmienky
- Atrakcie
- Bezpečnosť dopravy
- Služby pozdĺž cesty
Celkom

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

23,6%
41,7%
20,8%
13,9%
100,0%

24,3%
53,5%
15,5%
6,8%
100,0%

26,6%
32,8%
26,6%
14,0%
100,0%

26,2%
49,7%
17,0%
7,1%
100,0%

25,5%
46,0%
19,3%
9,2%
100,0%

Význam atrakcií, ktoré zohrali úlohu pri plánovaní trasy, bol ešte väčší pri otázke ochoty odbočenia
z trasy a prerušenia programu, v záujme návštevy jednej z atrakcií (Tabuľka 34). V župe Nógrád len
o niečo viac než jedna desatina respondentov vyjadrila neochotu odbočiť z plánovanej trasy. V okrese
Nové Mesto pod Šiatrom to bola jedna pätina, v prípade respondentov z okresu Ózd takmer štyri
desatiny. Školské vzdelanie ani status v zamestnaní respondentov príčinami nie sú, pre nájdenie
súvislostí by bol na mieste hlbší rozbor.
Tabuľka 34 Ochota respondentov spraviť odbočku kvôli atrakcii
Okres
Ste ochotný spraviť
odbočku kvôli nejakej
atrakcii?

Balážske
Ďarmoty

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

- Áno
- Nie
Celkom

88,2%
11,8%
100,0%

88,1%
11,9%
100,0%

62,3%
37,7%
100,0%

78,4%
21,6%
100,0%

79,4%
20,6%
100,0%

Pri otázke, či sú respondenti ochotní odbočiť z naplánovanej trasy, aby mohli jazdiť pohodlnejšie, je
obraz oveľa komplexnejší (
Tabuľka 35). V okrese Šalgotarján, ktorého terén je najviac členitý, boli odpovede z tohto hľadiska
vyrovnané. Oproti tomu v regióne Nové Mesto pod Šiatrom, traja zo štyroch respondentov si zvolili
radšej dlhšiu a pohodlnejšiu trasu. Vo všeobecnosti však možno skonštatovať, že maďarskí
respondenti preferujú dlhšiu, no pohodlnejšiu cestu, s menšími prevýšeniami.
Tabuľka 35 Respondenti z hľadiska preferencie dlhšej, no pohodlnejšej cesty
Okres
Ste ochotný prekonať dlhšiu
Balážske
vzdialenosť v záujme
Ďarmoty
pohodlnejšej cesty?
Áno
Nie
Celkom

67,6%
32,4%
100,0%

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

49,8%
50,2%
100,0%

60,1%
39,9%
100,0%

75,0%
25,0%
100,0%

98

61,2%
38,8%
100,0%

Posledná tabuľka prieskumu domácností v Maďarsku uvádza informácie o nárokoch respondentov na
služby pozdĺž trasy. Služby nie sú najdôležitejším hľadiskom pri plánovaní trasy jednotlivých
cyklovýletov, ich úloha však nie je zanedbateľná. Odpočívadlá a možnosti stravovania sú dve
najdôležitejšie kategórie, ktoré sa vo všetkých štyroch okresoch vyskytujú s podobnými hodnotami.
V okresoch Šalgotarján a Nové Mesto pod Šiatrom respondenti nepovažujú za dôležitú prítomnosť
predajne potravín, kým pre respondentov v okrese Balážske Ďarmoty sú menej dôležité informácie o
okolí. Možnosti ubytovania a (cyklo)servisu sú pozdĺž cyklotrás väčšinou menej dôležité, než ostatné
vyššie uvedené služby. Pravdepodobným vysvetlením toho môže byť, že respondenti chodia skôr na
kratšie cyklovýlety s rodinou a deťmi.
Tabuľka 36 Požiadavky respondentov na služby pozdĺž trasy
Okres
Požadované služby pozdĺž
Balážske
trasy
Ďarmoty
- Odpočívadlo
- Možnosť stravovania
- Servis
- Predajňa potravín
- Informácie o okolí
- Ubytovanie
Celkom

24,1%
24,1%
7,5%
18,8%
12,0%
13,5%
100,0%

Šalgotarján

Ózd

Nové
Celkom
Mesto pod
Šiatrom

30,2%
22,9%
6,9%
6,0%
25,1%
9,0%
100,0%

23,5%
23,3%
8,2%
15,6%
18,4%
11,0%
100,0%

31,8%
28,4%
8,2%
7,6%
19,9%
4,1%
100,0%
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24,1%
24,1%
7,5%
18,8%
12,0%
13,5%
100,0%

5.2 PRIESKUM DOMÁCNOSTÍ NA SLOVENSKU
Dopravno-sociologický prieskum (prieskum mobility) je dotazníkový prieskum, ktorý zachytáva
vopred stanovenú vzorku obyvateľov a popisuje dopravné zvyklosti obyvateľstva v závislosti od ich
sociálno-ekonomického postavenia. Prieskum sa spravidla orientuje na celé domácnosti, ako
najmenšie reálne sociálne skupiny. Prieskum je v zásade anonymný a radí sa k pokrokovým metódam
získavania dopravných údajov. Sprístupňuje ucelené informácie o využití dopravných módov, deľbe
prepravnej práce, hybnosti obyvateľstva a socio-dopravných údajoch.
5.2.1

Základné údaje

Spôsoby spracovania dopravno-sociologických prieskumov sú rôzne (priame spytovanie, on-line
dotazníky, listové dotazníky). Pre účel projektu bola zvolená metóda priameho oslovenia obyvateľov.
Jeden dotazník bol určený pre jednu domácnosť.
Použitý dotazník bol rozdelený do troch častí. Prvá časť „A“ obsahuje údaje o domácnosti (adresa,
počet členov domácnosti a pod.). Údaje o jednotlivých členoch domácnosti sú zozbierané v druhej
časti dotazníka – časť „B“. Najdôležitejšia časť je tretia – „C“, kde bolo nutné rozpísať dopravné
zvyklosti obyvateľov počas dňa (počet ciest, začiatok a koniec cesty, druh použitého dopravného
prostriedku atď).
Počty oslovených domácností v dopravno-sociologickom prieskume vo väzbe na územie sú zoradené
v tabuľke- Tabuľka 37.
Tabuľka 37 Počet oslovených domácností v dopravno-sociologickom prieskume
Okres
Prešov
Sobrance
Košice I
Lučenec
Levice
Michalovce
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Rožňava
Senica
Trebišov
Veľký Krtíš
Spolu

Počet dotazníkov
kus
%
PO 1
0,1%
SO 2
0,2%
KE 6
0,5%
LC 265
22,1%
LV 2
0,2%
MI 21
1,7%
PT 44
3,7%
RA 4
0,3%
RS 268
22,3%
RV 25
2,1%
SE 1
0,1%
TV 266
22,1%
VK 296
24,6%
1201
100,0%

Dotazníky boli vyplňované s pomocou vyškolených anketárov. Tabuľka 37 poukazuje na okresy
Lučenec, Rimavské Sobota, Trebišov a Veľký Krtíš s najväčším podielom vyplnených dotazníkov.
Z celkového počtu 1201 dotazníkov bolo v spomenutých okresoch spracovaných 1095 dotazníkov
(91,2%).
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5.2.2

Vyhodnotenie časti „A“ – domácnosti

Údaje v časti „A“ zachytávajú základné informácie o domácnosti. Účelom je popísať postavenie
domácnosti a možnosti použitia dopravných módov. Súčasťou dotazníka sú otázky smerované na
popis problémov mobility v danom regióne, okresoch.
Tabuľka 38 Vlastníctvo dopravných prostriedkov
Vlastníctvo dopravných prostriedkov
Bicykel
Motocykel
Osobné auto
Dodávka
Nákladné auto
iné

množstvo
2230
257
1465
39
30
59

55%
6%
36%
1%
1%
1%

Vyhodnotenie údajov o vlastníctve dopravného prostriedku v percentuálnom vyjadrení v záujmových
okresoch je zobrazené - Tabuľka 38 a Obrázok 30.
Obrázok 30 Vlastníctvo dopravných prostriedkov v záujmových okresoch

Obrázok 31 prezentuje jednotlivé podiely typu domácností podľa miesta bývania. Vo všetkých
sledovaných okresoch prevažuje vlastníctvo rodinného domu – takmer 60%.
Obrázok 31 Percentuálne vyjadrenie miesta bývania v záujmových okresoch
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V nasledujúcej časti je spracované vyhodnotenie odpovedí na otázky, ktorých účelom bolo popísať
konkrétne mobilitné problémy. Na otázku:
„Ako vnímate možnosti v súčasnej situácii medzimestskej dopravy – je taká lokalita vo Vašom regióne,
do ktorej sa z nejakého dôvodu vôbec nedostanete?“
odpovedalo takmer 64% obyvateľov „NIE“ (764 odpovedí) a 36% „ÁNO“ (433 odpovedí). Ku všetkým
kladným odpovediam boli pridané nasledovné otázky:
-

Ak je odpoveď „áno", uveďte dôvod:

-

Aký druh cesty nemôžete uskutočniť: 1 - nedostatok peňazí, 2 - nedostatok času, 3 - málo
spojov verejnej dopravy, 9 - iný dôvod.

-

do zamestnania, 2 - do školy, 3 - súkromné vybavovanie, 4 – nákupy, 5 - zdravotný dôvod, 6 prac. vybavovanie, 7- voľný čas, 8 – návšteva, 9 –iné.

Obrázok 32 Percentuálne vyjadrenie dôvodov neuskutočnenia cesty v záujmových okresoch

Obrázok 33 Percentuálne vyjadrenie účelov neuskutočnených ciest v záujmových okresoch

V nasledujúcom obrázku je znázornený pomer počtu ciest do regiónu Šalgotarján k počtu
nevykonaných ciest.
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Obrázok 34 Uskutočnenie ciest do regiónu Šalgotarján

Údaje z prieskumu poukazujú, že takmer 64% obyvateľov považuje súčasný stav medzimestskej
dopravy za dostačujúci z pohľadu dosiahnutia cieľa svojej cesty. Ostatných 36% poukazuje hlavne na
problém malého počtu spojov. Účely svojej „nezrealizovanej“ cesty sú uvedené „voľný čas“
a „nákupy“.
5.2.3

Vyhodnotenie časti „B“ – obyvatelia

Údaje v časti „B“ zachytávajú základné informácie o obyvateľoch. Účelom je popísať socioekonomické postavenie, dopravné možnosti a dopravné zvyklosti.
Obrázok 35 Sociálne postavenie obyvateľov v záujmových okresoch

Obrázok 35 prezentuje percentuálne rozdelenie obyvateľov v riešenom území podľa sociálneho
postavenia. Údaje poukazujú na prevládajúci počet zamestnaných obyvateľov (približne 41%)
a študentov.
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V nasledujúcej časti je vyhodnotená uvádzaná dĺžka cesty do práce a pravidelnosť dochádzania v
riešenej oblasti.
Obrázok 36 Dĺžka cesty do práce a pravidelnosť dochádzania v riešenej oblasti

Obrázok 36 poukazuje na zvýšený počet ciest do práce v okruhu do 5 km od svojho bydliska.

Obrázok 37 Pravidelnosť dochádzania do práce v riešenej oblasti

Z pohľadu pravidelnosti dochádzania do práce je zrejmé, že 84% obyvateľov dochádza do práce
denne a 12% nepravidelne. 4% z počtu obyvateľov dochádza do práce týždenne.
Obrázok 38 znázorňuje využívanie dopravných prostriedkov pre uskutočnenie svojej cesty do práce
v percentuálnom vyjadrení. Z výsledkov prieskumu jasne dominujú cesty osobným vozidlom (39% 50%). Následne obyvatelia využívajú kombinovanú HD (najmä LC a VK) a vlakovú dopravu (PT a TV).
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Obrázok 38 Percentuálne použitie dopravného prostriedku pre cestu do práce

Pre pochopenie dopravných vzťahov v riešenom území bolo potrebné vyhodnotiť polohu pracoviska
od miesta bydliska. Iba 1% z oslovených respondentov uviedlo svoje pracovisku v Maďarsku. Cesty
bicyklom sú zastúpené do 5%.
Obrázok 39 Pomer miest pracoviska uvedených v dotazníku v riešenom území
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Obrázok 40 Pomer miesta pracoviska uvedeného v dotazníku v záujmových okresoch vzhľadom
k okresu bydliska

V detailnejšom zobrazení lokalít pracoviska je zrejmé, že najväčší počet pracujúcich v Maďarsku je
v okrese Trebišov (2%).
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5.2.4

Vyhodnotenie časti „C“ – cesty obyvateľov

Údaje v časti „C“ zachytávajú základné informácie o denných dopravných návykoch obyvateľov.
Účelom je popísať dopravné správanie sa obyvateľov v riešenom území.
Tabuľka 39 Prepravné vzťahy v riešenom území (počet ciest)
Zdroj / Cieľ

HU

LC

PT

RS

TV

VK

Ostatné SK

Zahraničie

Spolu

HU
LC
PT
RS
TV
VK
Ostatné SK
Zahraničie
Spolu

4
3
0
12
20
29
2
0
70

4
1238
82
22
0
37
26
2
1411

0
77
59
3
0
1
5
1
146

11
21
4
1455
0
0
21
0
1512

18
0
0
0
1228
0
86
0
1332

29
37
1
0
0
1524
35
0
1626

1
25
6
22
91
49
260
0
454

0
5
1
0
9
7
2
0
24

67
1406
153
1514
1348
1647
437
3
6575

Tabuľka 40 Percentuálne vyjadrenie smerovania ciest vzhľadom k záujmovým okresom
Zdroj / Cieľ

HU

LC

PT

RS

TV

VK

Ostatné SK

Zahraničie

Spolu

HU
LC
PT
RS
TV
VK
Ostatné SK
Zahraničie

6%
0%
0%
1%
1%
2%
0%
0%

6%
88%
54%
1%
0%
2%
6%
67%

0%
5%
39%
0%
0%
0%
1%
33%

16%
1%
3%
96%
0%
0%
5%
0%

27%
0%
0%
0%
91%
0%
20%
0%

43%
3%
1%
0%
0%
93%
8%
0%

1%
2%
4%
1%
7%
3%
59%
0%

0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tabuľka 41 Percentuálne vyjadrenie smerovania ciest vzhľadom k celkovému územiu
Zdroj / Cieľ

HU

LC

PT

RS

TV

VK

HU
LC
PT
RS
TV
VK
Ostatné SK
Zahraničie

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
19%
1%
0%
0%
1%
0%
0%

0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
22%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
19%
0%
1%
0%

0%
1%
0%
0%
0%
23%
1%
0%

Ostatné SK
0%
0%
0%
0%
1%
1%
4%
0%

Zahraničie

Spolu

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1%
21%
2%
23%
21%
25%
7%
0%
100%

Tabuľka 39 až Tabuľka 41 zobrazujú smerovanie prepravných vzťahov v riešenom území. Ide o jeden
z najdôležitejších údajov dopravno-sociologického prieskumu. V Tabuľka 39 sú zobrazené počty
všetkých popísaných pravidelných ciest (spolu 6575 ciest), z ktorých len 67 smerovalo z Maďarska
a 70 do Maďarska. Z uvedeného vyplýva, že len 1% z pravidelných ciest má svoj cieľ alebo počiatok
v Maďarsku. Najvýraznejší cezhraničný vzťah je v okresoch Veľký Krtíš (VK) a Trebišov (TV).
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Obrázok 41 Percentuálne zobrazenie okresov cieľov ciest

Tabuľka 42 Hybnosť obyvateľstva v záujmových okresoch
Okres
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Trebišov
Veľký Krtíš
Ostatné SK
Spolu

LC
PT
RS
TV
VK

Počet ciest
1340
228
1518
1407
1737
271
6501

Počet osôb
751
139
702
847
811
154
3404

Hybnosť
1,78
1,64
2,16
1,66
2,14
1,76
1,91

Tabuľka 42 prezentuje výsledné hodnoty hybnosti – počet ciest jednej osoby za jeden deň. Priemerná
celková hybnosť obyvateľstva v riešenom území je 1,91. Relatívne nízka hodnota ciest poukazuje na
fakt, že opýtaní nešpecifikovali všetky cesty v priebehu dňa. Ide o krátke cesty v blízkosti bydliska
a nemajú žiadny vplyv na údaje, ktoré popisujú slovensko-maďarské vzťahy.
Obrázok 42 Pomer všetkých zdrojových a cieľových ciest

Obrázok 42 prezentuje vyvážený pomer zdrojových (vystupujúcich z okresu) a cieľových (vstupujúcich
do okresu) ciest vzhľadom na danú lokalitu, okres.
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Tabuľka 43 Percentuálne vyjadrenie účelov zdrojových ciest
do
práce

do
školy

domov

cesty
hosp. súkromné
činnosti (služ.) vybavovanie

nákup, služby,
stravovanie

návšt
evy

šport, rekreácia,
kultúra

kombin
ácia

HU

14%

11%

4%

0%

1%

50%

6%

9%

4%

LC

20%

27%

46%

1%

2%

2%

1%

2%

1%

PT

17%

3%

77%

0%

0%

1%

0%

1%

1%

RS

22%

13%

44%

0%

4%

9%

2%

4%

1%

TV

22%

15%

50%

1%

4%

8%

2%

1%

0%

VK

21%

10%

46%

2%

5%

9%

5%

2%

0%

Ostatné SK 29%

20%

29%

4%

9%

3%

4%

1%

0%

Zdrojové cesty

Okres/účel

Tabuľka 44 Percentuálne vyjadrenie účelov cieľových ciest

Cieľové cesty

Okres/účel

do
práce

do
školy

domov

cesty
hosp. súkr.
činnosti (služ.) vybavovanie

nákup, služby,
stravovanie

návšt
evy

šport, rekreácia,
kultúra

kombin
ácia

HU

3%

3%

90%

1%

0%

1%

1%

0%

0%

LC

19%

23%

50%

1%

2%

2%

1%

2%

0%

PT

36%

38%

23%

1%

0%

1%

0%

1%

1%

RS

23%

13%

42%

1%

4%

9%

2%

4%

1%

TV

24%

16%

44%

1%

3%

8%

2%

1%

0%

VK

22%

12%

40%

2%

6%

10%

6%

2%

1%

8%

62%

2%

8%

3%

1%

1%

0%

Ostatné SK 14%

Jednotlivé účely ciest boli vyhodnotené samostatne pre cesty z okresu, lokality a samostatne do
okresu, lokality. Najväčší podiel tvoria „cesty domov“, nasledujú „cesty do práce“. Treťou výraznejšou
skupinou sú „cesty do školy“ a „cesty za účelom nákupu, stravovania“.
Obrázok 43 Deľba prepravnej práce
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Obrázok 43 poukazuje na pomerne vysoké využívanie dopravného prostriedku „osobné vozidlo“ pre
cesty do Maďarska. Zo všetkých popísaných ciest v prieskumu je podiel cyklistickej dopravy do 10%.
Obrázok 44 Denný priebeh početnosti ciest v záujmových okresoch

Obrázok 44 zobrazuje prirodzený denný priebeh početnosti ciest v riešených okresoch. Ranná
špičková hodina je takmer identická pre všetky okresy a pohybuje sa v časovom intervale medzi 06:30
a 08:00. Popoludňajšia špičková hodina sa pohybuje v časovom intervale od 15:00 – 17:00
s výnimkou okresu Lučenec.
Obrázok 45 Súhrnné vyjadrenie cestovných časov v záujmových okrskoch
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Obrázok 45 poukazuje na hodnoty odhadovaného cestovného času všetkých popísaných ciest.
Najvyšší podiel ciest tvoria cesty do 30 min.
Obrázok 46 Množstvo ciest s cieľom v Maďarsku

Obrázok 46 poukazuje opäť na nízky počet všetkých pravidelných ciest do Maďarska. Rovnako ako pri
cestách za prácou je najvyšší pomer ciest uvedený v okresoch Veľký Krtíš a Trebišov.

111

5.3 ROZHOVORY
5.3.1

Rozhovory v Maďarsku

Jedným z dôležitých prvkov prípravných činností potrebných na vytvorenie cykloplánovača ciest cez
maďarsko - slovenské hranice, ktorý je jednou z hlavných úloh projektu, je spoznanie fungovania už
exitujúcich podobných plánovačov vrátane tých, ktoré sú vo fáze projektovania. V záujme toho boli
vykonané rozhovory s predstaviteľmi organizácií zapojených do vývojárskej činnosti, resp. organizácií,
ktoré v budúcnosti budú môcť zužitkovať výsledky tohto projektu.
Cieľom rozhovorov bolo pozbierať poznatky, požiadavky a názory, ktorých znalosť je nevyhnutnou
podmienkou vytvorenia spoľahlivého systému na plánovanie ciest. Za týmto účelom boli vykonané
rozhovory s predstaviteľmi troch spoločností, zaoberajúcich sa cyklodopravou. Pred samotným
stretnutím bol všetkým účastníkom zaslaný tento informačný materiál o projekte:
„Náš ústav (KTI) pracuje na projekte Transhusk Plus v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarsko – Slovensko financovaného Európskou úniou, kde sa podieľa na vypracovaní štúdie
uskutočniteľnosti cezhraničného informačného systému a vývoji plánovača ciest. Vykonáva aj úlohy
vedúceho (lead) partnera. Ďalšími projektovými partnermi sú slovenský Inštitút priestorového
plánovania podieľajúci sa na geografických informačných systémoch (GIS) a nezisková spoločnosť
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., ktorá sa
sústreďuje najmä na otázky cyklistickej intermodality.
Rozhovory s jednotlivými zainteresovanými stranami poskytujú vynikajúcu možnosť reálne
a optimálne využívať zdroje zabezpečované projektom a aby plánované opatrenia boli skutočne
užitočné, udržateľné a implementované.
Vaše názory, skúsenosti a odporúčania očakávame v nasledovných aspektoch cykloturistiky:

a) súčasný stav cezhraničnej cykloturistiky, pozitívne a negatívne skúsenosti,
b) informácie pre cyklistov a ich prax,
c) rozvojové projekty, ktoré sa v prihraničnej cyklistickej infraštruktúre nedávno skončili,
v súčasnosti bežia alebo sa očakáva ich začiatok,
d) opodstatnenosť týchto projektov, podmienky, charakteristiky, ktoré by sa mali
očakávať od plánovača ciest,
e) zahraničné príklady podobných cezhraničných plánovačov ciest.”
Výsledky rozhovorov sú spísané nižšie.
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5.3.1.1 Közlekedés Koordinációs Központ (KKK – Koordinačné centrum dopravy)
-

-

Účastníci:
o Za KKK: Miklós Berencsi – vedúci oddelenia
o Za KTI: Viktor Serbán – pomocný vedecký pracovník a András Németh – praktikant
Miesto: KTI Közlekedéstudományi Intézet (Ústav dopravných vied, 1119 Budapest, Thán
Károly utca 3-5.
Čas: 05. 08. 2014, 10:00

Zástupcovia KTI stručne informovali prítomných predstaviteľov KKK o úlohách, ktoré sa majú v rámci
projektu Transhusk Plus vykonať, resp. o projektových cieľoch.
Zástupca KKK vymenoval tie existujúce a mimoriadne významné prvky cyklistickej infraštruktúry
v oblasti maďarsko-slovenských hraníc (EUROVELO 6, nové cyklotrasy v regióne Abaúj / Abov –
Hegyköz), pri ktorých sa KKK priebežne a aktívne podieľa na trasovaní a budovaní cyklotrás.
Pri rozvoji cyklistickej infraštruktúry v prípade cyklotrás na oboch brehoch Dunaja venujú osobitnú
pozornosť priebežným konzultáciám so slovenskou stranou, keďže tieto trasy zohrávajú dôležitú
úlohu aj v cykloturistike danej krajiny.
Na úrovni Celoštátneho plánu územného usporiadania sa realizuje nová trasa obcami Kéked – Gönc –
Bózsva – Pálháza, čo bude doplnením cesty EUROVELO 11.
Zástupca KKK pokladá za dôležité, aby sa v rámci výskumu v domácnostiach zisťovala frekvencia
a ciele využívania cyklistickej infraštruktúry (v elektronickej forme pošle dotazníky používané KKK).
Systém na evidenciu cyklotrás (KENYI), vytvorený KKK, je v súčasnosti v celoštátnom meradle na
úrovni 30%-nej pripravenosti, komplexné celoštátne pokrytie sa očakáva na jar 2015, resp.
v súčasnosti prebieha vývoj softvéru (vytvorenie grafov) plánovača.
Počas rozhovoru a neskôr formou e-mailu dostane KTI od KKK aj priamy kontakt na firmy, ktoré sa na
Slovensku zaoberajú podobným rozvojom cyklistickej infraštruktúry. Sem spadá aj kontakt na
koordinátora EUROVELO, ktorý bude poskytnutý aj slovenskému partnerovi (IPP) na účely
vybudovania kontaktov.
Pri vytvorení plánovača ciest sú veľmi dôležité podrobné parameter ciest, aby program mohol neskôr
vybrať najvhodnejšiu trasu, primeranú cieľu (popis, náročnosť, dĺžka, výškové rozdiely v teréne),
podľa špecifických potrieb užívateľa.
Za jednu z najdôležitejších vecí sa považuje zohľadnenie výškových rozdielov s osobitným zreteľom na
stúpania väčšie ako 6 %. V prípade cestovania za prácou by mal plánovač zohľadniť najdôležitejšie
hľadisko rýchlejšieho prekonania vzdialenosti.
Ďalším dôležitým segmentom plánovača musia byť služby pre cyklistov (reštauračné zariadenia,
ubytovanie, servis) s možnosťou integrácie horských cyklotrás.
Dôležitý bude aj vývoj programu stiahnuteľného na rôzne platformy mobilných telefónov, resp.
možnosť optimalizovania webovej stránky na mobilných zariadeniach. Naplánovaná trasa by mala byť
určená na stiahnutie v rôznych formátoch.
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Pri kvalifikácii služieb pre cyklistov by bolo účelné aplikovať štandardnú európsku metódu (metóda
ADFC – kvalifikačný systém nemeckej občianskej organizácie).
Ako dobre aplikovateľný zahraničný príklad je dobré si preštudovať švajčiarsky plánovač
(switzerlandmobil.ch, veloland.ch), pričom jemu podobnú štruktúru bude mať aj KENYI.
Pri plánovaní ciest by bolo dôležité zohľadniť aj možnosť prepravy bicyklov vlakom (na základe
informácií od rôznych dopravcov), takto by sa mohla zvýšiť aj atraktívnosť plánovača.
5.3.1.2 Kerékpáros Magyarország Szövetség (KMSZ, Zväz cyklistické Maďarsko)
-

-

Účastníci:
o Za KMSZ: Mária Csikai (predsedníčka)
o Za KTI: Viktor Serbán – pomocný vedecký pracovník a András Németh – praktikant
Miesto: California Café, Budapest, Liszt Ferenc tér 1.
Čas: 06. 08. 2014, 10:00

Po krátkom predstavení projektu pani predsedníčka poukázala rovno na jeho najkritickejší bod, teda
že údaje majú byť aktuálne aj po ukončení projektu. V tejto súvislosti sa s nami podelila o nasledujúce
myšlienky:
-

bez vyjasnenia uvedeného je projekt zbytočný
na komerčnej báze to nemá zmysel, bolo by to v princípe štátnou úlohou,
treba sa rozhodnúť, aké funkcie dokážu byť trvalo udržateľné, teda nech sa do plánovača
dostanú len také funkcie, ktoré sú udržateľné.

Ďalej pokladala za dôležité, že najskôr by sa mala vybudovať infraštruktúra a potom informačný
systém o nej. V tejto súvislosti, treba objektívne oznámiť aj to, ak je kvalita cesty zlá.
Popri tom zdôraznila, že treba vytvoriť partnerstvo s dotknutými obcami, treba dosiahnuť, aby
pochopili, že cieľ je spoločný, podpora takéhoto rozvoja je aj ich záujmom. Jednou z možností by
bolo, aby plánovač ciest bol dostupný aj z webovej stránky obce. Takisto môže byť užitočná aj
spolupráca so železničnými spoločnosťami.
Do plánovača navrhla zabudovanie týchto užitočných funkcií:
-

uviesť rozdiely medzi maďarskými a slovenskými pravidlami cestnej premávky,
SOS, kam sa môže cyklista obrátiť v prípade problému.

Hoci s projektom súvisí len okrajovo, bolo by vhodné zapojiť aj lodnú dopravu. Tá by bola pre
cyklodopravu zaujímavá sezónne a za predpokladu konkurencieschopných cien. Nakoniec uviedla ako
skvelý príklad spoluprácu medzi železničnou spoločnosťou GySEV a spoločnosťou West-Pannon
v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry. Vyzdvihla projekty, akými sú vlastná cyklistická stránka,
rozvoj železničných staníc (navýšenie nástupíšť, priestory pre odkladanie bicyklov), ako aj plánovaná
požičovňa bicyklov pri GySEV.
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5.3.1.3 Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ, Zväz maďarských turistov)
-

-

Účastníci:
o Za MTSZ: Tamás József Győri (riaditeľ)
o Za KTI: Viktor Serbán – pomocný vedecký pracovník a András Németh – praktikant
Miesto: 1075 Budapest, Károly körút 11.
Čas: 13. 08. 2014, 10:00

Pán riaditeľ MTSZ začal s prezentovaním aplikácie vytvorenej MTSZ, jej hlavnou funkciou je evidovať
turistické chodníky, podobne ako v prípade KENYI (kde sú prezentované cyklotrasy). Zmapovanie
turistických chodníkov vykonali čiastočne manuálne, jedná sa o POI (body záujmu), napr. pamätné
stromy, poľovnícke domy, resp. čiastočne automaticky. V druhom prípade poskytovali GPS údaje
o nimi prevádzkovaných sieťových prvkoch dané obchody, či banky, dopravcovia a pod. Vývoj sa
nedeje na komerčnej báze, odtiaľto pochádzajúce príjmy sa vracajú do systému (aké z toho
pochádzajú príjmy?). Problémom systému je, že zhromažďovanie údajov je ťažká a detailná práca.
Pán riaditeľ vyzdvihol, že jednotlivé skupiny cyklistov potrebujú a používajú odlišné cyklotrasy:
-

horské cyklotrasy – vedú mimo turistických chodníkov, v lese, kde nie je až taká dôležitá
kvalita cesty, skôr výškové rozdiely,
cestné cyklotrasy – v prevažnej väčšine trasy na dlhšie vzdialenosti, kde je najdôležitejší
povrch cesty (štrk, asfalt atď.),
„hviezdicové túry” – cyklisti viac preferujú tento druh výletov, než peší turisti; osobitne treba
vyzdvihnúť tie strediská, odkiaľ sa dajú podniknúť viaceré kratšie, najmä jednodňové výlety.

Pokladal tiež za dôležité, aby sa o infraštruktúre poskytovali objektívne informácie, ak je niekde
kvalita cesty zlá, treba to uviesť. Takisto dôležitá je otázka aktualizácie údajov, teda kto to bude robiť,
a z akých zdrojov. Na komerčnej báze sa to podľa neho robiť nedá, len za podpory štátu, samospráv,
občianskych organizácií. Kým tieto otázky nie sú vyjasnené, dovtedy projekt podľa neho nemá
zmysel. Na záver upozornil na detailnosť práce, podľa ich skúseností vývoj systému pokrývajúceho
takéto veľké územie je prácou na viac rokov.
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5.3.1.4 Magyar Turizmus Zrt.
-

-

Účastníci
o Za MT: Gábor Maráczi (riaditeľ stratégie a marketingu)
o Za KTI: Ádám Pusztai (pomocný vedecký pracovník) a Viktor Serbán (pomocný
vedecký pracovník)
Miesto: kancelárska budova Residence 1., 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 4. poschodie
Čas: 08. 09. 2014, 11:00

Zástupcovia KTI formou prezentácie informovali o prebiehajúcom projekte Transhusk Plus a o štúdii
TransHUSK, ktorá mu predchádzala, pričom sa sústredeili najmä na úlohy, ktoré majú byť v rámci
projektu vykonané, resp. na ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.
Riaditeľ spoločnosti Magyar Turizmus Zrt. vyzdvihol, že v súčasnosti v Maďarsku neexistuje dobre
fungujúci plánovač cyklotúr, existujúca databáza KENYI je dosť podrobná, nie je však užívateľsky
prívetivá. Ak by dokázala fungovať na prívetivejšej platforme (aj ako aplikácia pre telefón), bola by
užitočnou pomôckou pre cyklistov. Podľa ich skúseností v súčasnosti sú oveľa viac rozšírené tlačené
mapy. Existuje aj cykloturistická mapa okolia Neziderského jazera, ktorá obsahuje aj cezhraničnú
infraštruktúru. Dve firmy prednedávnom vytvorili v Maďarsku aj tzv. aktívnu turistickú aplikáciu
na trhovej báze (jazero Velence a jeho okolie), ktorú radi používajú aj cyklisti (údaje databázy na
základe OSM preberajú z rozličných zdrojov). V súčasnosti prebieha vývoj pre Balaton a Neziderské
jazero. Cyklisti používajú alternatívne plánovače ciest, ktoré umožňujú naplánovať trasu, ale
neobsahujú žiadne iné dôležité informácie (napr. servisy, výškové rozdiely, ubytovacie kapacity).
Riaditeľ stratégie a marketingu vyzdvihol plánovač ciest pre rakúsky úsek Dunaja. Jedná sa o mapu na
webovej báze, na ktorej sa dajú vyznačiť body v súlade s odlišnými záujmami cestujúceho. Program
vypočíta trasu a zároveň ukáže rôzne jej atribúty (dĺžka trasy, sklon trasy, body záujmu podľa
zadaných kritéií). Výhodná je možnosť tlače, ako aj nahrania do mobilnej aplikácie.
Zástupcovia KTI uviedli, že podľa plánov sa nový plánovač ciest pokúsi odstrániť tieto nedostatky,
napr. doplnením funkciami s akými veľkými odbočkami treba počítať v prípade viacdňovej túry,
odporúčania pre trasy s najmenším stúpaním a najmenšou premávkou, zaujímavosti a pod. Na
základe skúseností z doterajších rozhovorov uviedli aj to, že by sa do procesu projektovania oplatilo
zapojiť aj obecné samosprávy, na čo riaditeľ stratégie a marketing odpovedal kladne. Zároveň doplnil,
že v záujme konkurencieschopnosti na trhu by samosprávy mohli podporiť aj vývoj (mohli by do neho
investovať podnikatelia). Zástupcovia KTI okrem toho uviedli aj to, že sa na vývoji programu môžu
podieľať aj užívatelia (doplnením bodov), avšak vierohodnosť údajov musí niekto skontrolovať. V
tejto súvislosti riaditeľ stratégie a marketingu naznačil, že údržba a aktualizácia údajov Národnej
turistickej databázy, ktorá je v ich vlastníctve, je práca časovo veľmi náročná, preto časť týchto
informácií nie je vždy absolútne aktuálna, a tak ani vierohodná (databáza sa inak môže používať
prostredníctvom bezplatnej registrácie a obsahuje takmer 32 000 turistických objektov).
Podľa riaditeľa stratégie a marketingu možno k udržateľnosti pristupovať z dvoch smerov: ak sa na to
pozerá z hľadiska dopravy, tak je to komunitnou úlohou (okruh zodpovednosti samosprávy a štátu).
Na druhej strane, ak ide o plánovač s turistickým zameraním, tak je okruh zainteresovaných
subjektov, ktorí sa majú podieľať na vývoji, úplne odlišný. Taký je napríklad aj „bod MOL”, ktorý
označuje miesto poskytujúce služby a je dostupný na viacerých miestach. Podľa neho alternatívne
plánovače ciest už neobsahujú tak podrobne cesty druhej a tretej triedy, preto nie sú vhodné na
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detailné plánovanie trás. Ak napríklad cyklista chce prejsť cez rieku na mieste, kde nie je most,
pričom je v mape vyznačený, tak to znamená veľký problém. Podľa riaditeľa stratégie a marketingu
ideálny plánovač by integroval cestnú sieť, verejnú dopravu a aj tie služby, ktoré by mohli byť
zaujímavé z hľadiska cieľa cesty. Z hľadiska udržateľnosti by bolo ďalej dôležité, aby sa plánovač
opieral o existujúce databázy a vtedy by tento nový plánovač mohol byť doboru alternatívou pre
plánovanie cyklotúr.
Zástupcovia KTI uviedli aj to, že dlhodobým cieľom môže byť vytvorenie plánovača, ktorý by mal
celoštátne pokrytie. Podnikatelia by k tomu pristupovali pravdepodobne so záujmom a mohol by sa
s nimi urobiť prieskum, ako by sa mohli zapojiť do vývoja (zisťovanie typu „stated preference“).
Zástupcovia KTI uviedli aj to, že vo verejnom obstarávaní, ktoré sa vypíše na realizáciu plánovača
ciest, bude úlohou aj vytvorenie aplikácie vhodnej na všetky tri mobilné platformy, resp. program
bude musieť zabezpečiť aj prezentáciu údajov pochádzajúcich z rôznych databáz.
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5.3.2

Workshopy iniciované slovenskými partnermi projektu Transhusk Plus

Počas projektu sa podarilo zorganizovať dva národné workshopy, na ktorých sa zúčastnilo množstvo
odborníkov z oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu a územného rozvoja. Prizvaní odborníci
pochádzali z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, samosprávnych krajov, obcí,
záujmových združení a súkromného sektora. Predmetom národných konferencií bola prezentácia
poznatkov o možnostiach rozvoja verejnej hromadnej dopravy a cyklodopravy v prihraničnom území
medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.
Prvý národný workshop, v rámci projektu Trvalo udržateľného rozvoja dopravy prostredníctvom
zlepšenia informačných služieb a intermodality v maďarsko – slovenskom pohraničí, sa konal
dňa 18. februára 2015 v hoteli Holiday Inn v Trnave. Hlavným cieľom workshopu bola konfrontácia
zistených poznatkov riešeného projektu a jeho zámerov s prizvanými odborníkmi. Výstupom
workshopu boli vypracované 2 stromy problémov, na ktorých participovali všetci zúčastnení.
Obrázok 47 Národný workshop v Trnave ohľadne projektu Transhusk Plus

Zdroj: Vlastné spracovanie, dňa 18. februára 2015 v hoteli Holiday Inn, Trnava.

Prezentovanými témami na workshope v Trnave boli:
-

Existujúce cykloportály v prihraničnom priestore,
výsledky prieskumov v domácnostiach a prieskumov o cestovných zvykoch,
informačná podpora verejnej dopravy v prihraničnom priestore a
cyklotrasy ako súčasť verejnej dopravy v cezhraničnom území.

Na stretnutí sa zúčastnilo spolu 19 profesionálov, ktorí diskutovali o možnostiach rozvoja
prihraničného územia prostredníctvom zlepšenia dopravy a informačných služieb. Program
workshopu pozostával z dvoch častí. V prvej časti predstavili vybraní odborníci svoje poznatky
a rozvojové námety prostredníctvom pripravených prezentácií. Druhá časť pozostávala z interaktívnej
hry, v ktorej všetci zúčastnení mohli vyjadriť svoje myšlienky a pripomienky k pripraveným otázkam
z oblastí cestovného ruchu a informačnej podpory. Postrehy a komentáre odborníkov následne
poslúžili ako podklad pre vypracovanie stromov problémov pre jednotlivé oblasti (pozri kapitola 7.1).
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Otázky súvisiace s cestovným ruchom:
1. Aké príklady intermodality cyklodopravy a verejnej dopravy (dobré a zlé) na Slovensku
(hlavne v SK-HU pohraničí) poznáte a aké problémy bránia jej rozvoju?
2. Ktoré regulácie cyklodopravy a cykloturistiky sú na Slovensku nedostatočné a ktoré vyložene
chýbajú (môže sa poukázať na vzorové prípady zo zahraničia) ?
3. Aké problémy / nedostatky v cezhraničnej (SK-HU) infraštruktúre v oblasti dopravy,
cykloturistiky a udržateľného cestovného ruchu vidíte?
4. Ktoré prihraničné (SK-HU) turistické destinácie (v blízkosti vlakového spojenia) majú najväčší
potenciál rozvoja?
5. Aké investičné / rozvojové projekty, resp. ciele (verejná doprava, cyklodoprava) si
predstavujete na SK-HU hranici?
6. Aké efekty by prinieslo obnovenie osobného vlakového spojenia Petržalka – Rajka –
Mosonmagyróvár – Gyor z hľadiska väzieb medzi verejnou a cyklistickou dopravou?

Otázky súvisiace s informačnou podporou:
1. Aké máte odporúčania k problematike informačného zabezpečenia a podpory cyklodopravy
a cykloturistiky?
2. Uveďte dobré príklady integrovaných cezhraničných systémov na podporu cyklodopravy
a cykloturistiky.
3. Prečo by mal byť na Slovensku vytvorený nový route planner alias plánovač cyklotrás?
4. Aké uplatnenie projektu si viete predstaviť v blízkej či vzdialenej budúcnosti?
5. Aký rozsah by mala mať geografická databáza plánovača cyklotrás? Aké prvky by mali byť jej
súčasťou?
6. Ako naložiť s aktualizáciou geografickej databázy v budúcnosti?
Obrázok 48 Národný workshop v Košiciach ohľadne projektu Transhusk Plus

Zdroj: Vlastné spracovanie, dňa 25. marca 2015 na úrade Košického samosprávneho kraja, Košice.

Na druhom organizovanom národnom workshope, ktorý sa konal dňa 25. marca 2015 na úrade
Košického samosprávneho kraja v Košiciach, sa zúčastnilo spolu 10 odborníkov pôsobiacich
v oblastiach územného rozvoja, verejnej správy a záujmových združení. Program a priebeh stretnutia
bol rovnaký ako na prvom národnom workshope v Trnave. Prizvaným expertom boli taktiež
prezentované výstupy z prvého workshopu, ku ktorým mali možnosť pripojiť svoje pripomienky
a komentáre. Stretnutie v Košiciach bolo počtom zúčastnených osôb oproti stretnutiu v Trnave
menšie, avšak diskusia, výmena poznatkov a nápadov bola o to intenzívnejšia.
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6 INTEGROVANÁ INFORMAČNÁ PODPORA
6.1 INFORMAČNÁ PODPORA V MAĎARSKU
6.1.1

Dostupné zdroje dát v Maďarsku

6.1.1.1 Cyklocesty
V Maďarsku neexistuje jednotný systém značenia cyklociest. Aj preto momentálne nie je možné
stiahnutie cyklociest v jednom súbore. Súbory vo formáte .kmz je však možné stiahnuť z webovej
stránky www.mozgasvilag.hu. Tieto však pokrývajú iba určité regióny, napríklad Balaton, Budapešť,
jazerá Velence, Neziderské jazero, jazero Tisa. Tieto dáta sa dajú spracovať rôznymi programami
určenými na spracovanie priestorových údajov, problémom však ostáva absencia atribútov vlastnosti daného úseku cesty (typ, prevýšenie, povrch).
Na stránke www.holkerekparozzak.hu sú dostupné ďalšie odporúčané trasy, ktoré sa dajú stiahnuť
a využiť ako je uvedené vyššie. Pri tom však treba zohľadniť zásady ochrany údajov, ktoré boli
zadefinované prevádzkovateľmi webovej stránky. Online dostupné plánovače cyklotrás, takmer bez
výnimky, používajú databázu poskytovanú OpenStreetMap (www.osm.org), ktorá je pre každého
voľne prístupná na stiahnutie.
Stavajúc na Celoštátnej cestnej databáze (OKA – Országos Közúti Adatbázis) začalo Ministrerstvo
dopravy pracovať na verejnom systéme evidencie cyklistickej infraštruktúry, a to na základe
informatických programov na spracovanie priestorových údajov. Súčasťou evidencie sú aj rôzne
cykloturistické informácie. Na programe sa ešte pracuje, podrobnejší opis Evidenčného cyklistického
systému (KENYI – Evidenčný cyklistický systém - Kerékpáros Nyilvántartó Rendszer)41 je uvedený
v kapitole 6.1.2.2. Údaje, v ňom uvedené, sú verejné, avšak obmedzené na nekomerčné účely. Nie je
ich však možné stiahnuť.
6.1.1.2 POI
Evidenčný cyklistický systém taktiež obsahuje rôzne body záujmu, tzv. POI (points of interest), avšak
k takémuto typu údajov sa možno dostať aj z iných zdrojov. Už spomenutá OpenStreetMap umožňuje
podrobné vyhľadávanie v množstve kategórií. Keďže je medzinárodná, dostupné sú ako slovenské
tak maďarské údaje (pozri aj podkapitolu 6.2.1.1).
Aj na stránke www.poiplaza.com si každý môže nájsť a stiahnuť najrozličnejšie body. Tu uložené
údaje pochádzajú z dvoch zdrojov, z jednej strany od súkromných osôb, z druhej strany od firiem
a organizácií, ktoré poskytujú svoje údaje na voľné použitie, za účelom reklamy (napr. čerpacie
stanice pohonných hmôt). Údaje možno stiahnuť v upraviteľnom formáte (.gpx, .kmz a iné). Keďže
ani tento zdroj nie je pod dozorom kontrolného orgánu, treba mať túto skutočnosť na zreteli ako
z hľadiska kvality, tak aj aktuálnosti údajov.
Vyššie opísané dáta sú dostupné aj vo formáte optimalizovanom na rôzne navigačné zariadenia (tzv.
„rich POI“). Na stránke www.navipro.hu je možné stiahnuť takéto dáta v .kml formáte, ktorý je
možné ďalej upraviť v GIS softvéri.

41

Majiteľom je Koordinačné centrum rozvoja dopravy - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK)
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6.1.1.3

Iné

Pod iné patria také mapové údaje, ako napríklad administratívne členenie Maďarska, cestná alebo
železničná sieť, resp. k nim patriace zastávky. Dáta administratívneho čenenia, cestnej a železničnej
siete sú dostupné bezplatne z viacerých medzinárodných zdrojov (www.diva-gis.com,
www.geofabrik.de). Hoci sú dostupné bezplatne, je pre ne typické, že obsahujú nepresnosti.
Na druhej strane detailné a overené informácie poskytuje portál www.geox.hu. Služba je však
platená. Databáza obsahuje:
- jednotky štátnej správy,
- hranice územia: centrum, uzatvorená záhrada, priemyselné územie, zelené územie,
- rieky, jazerá,
- lesy.
Okrem nich aj líniové a bodové prvky;
- prvky cestnej siete – podľa druhov ciest od diaľnic až po úroveň ulíc,
- prvky železničnej siete a železničné stanice,
- letiská, prístavy,
- menšie hydrografické prvky,
Tieto je možné doplniť ďalšími vrstvami:
- adresy bodov,
- vrstva popisu,
- vrstvy vytvorené podľa individuálnych požiadaviek,
- iné.
Údaje sú dostupné na úrovni obcí aj na celoštátnej úrovni, ich cena závisí na rozsahu dát. Okrem
vyššie uvedených kategórií je možné aj zakúpenie POI prvkov v kategóriách ubytovanie, školstvo,
obchod, zábava, infraštruktúra a podobne. Každý prvok databázy má rovnakú štruktúru dát, ktorú
znázorňuje Tabuľka 46.
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Tabuľka 45 Štruktúra dát poskytovaná na portáli www.geox.hu
Názov poľa

Popis

1

ID

individuálne identifikačné označenie POI

2

Meno

názov POI

3

Kód kategórie

8-miestny kód

4

Značka

názov značky, ktorej prvkom je POI

5

Názov kategórie

názov kategórie POI

6

ZIP

poštové smerovacie číslo POI

7

Obec

názov obce v ktorej sa POI nachádza

8

Adresa

presná adresa POI

9

EOVX, EOVY

priestorové súradnice
systéme EOV

10

LAT, LONG

11

Presnosť

priestorové súradnice POI v projekčnom
systéme WGS84
kód kvality presnosti priestorovej súradnice

12

Telefónne číslo

telefónne číslo(a) POI

13

Fax

číslo(a) faxu POI

14

E-mail

e-mailová adresa(y) POI

15

Web

webová(é) stránka(y) súvisiaca(e) s POI

16

Poznámka

ďalšie textové informácie (napr. otváracia
doba, poštová adresa)

POI

v projekčnom

6.1.1.4 Údaje cestovných poriadkov
K údajom o cestovných poriadkoch sa možno dopracovať v prvom rade na webových stránkach
jednotlivých poskytovateľov služieb. Železničné cestovné poriadky sú dostupné na stránke www.mavstart.hu, kde je okrem organizovania cesty možné aj stiahnuť cestovný poriadok. Plánovač cestných
poriadkov obsahuje traťové úseky a vozidlá, prevádzkované spoločnosťou GySEV Zrt. Cestovné
poriadky jednotlivých spoločností Volán sú dostupné na webových stránkach jednotlivých
spoločností, ale v jednotnej forme je plánovač cestovných poriadkov dostupný aj na stránke
www.menetrendek.hu. Na týchto stránkach je možné nájsť linky všetkých spoločností, vrátane BKV,
MÁV, GySEV a MAHART, vrátane vyhľadávania a plánovania cesty. Údaje poskytuje spoločnosť CDataTérképtár Kft.
Užívateľ dostane údaje cestovného poriadku len vo výslednom, spracovanom stave. Na vyššie
uvedených webových stránkach si možno informácie iba pozrieť, nie stiahnuť. Čoraz viac aktérov si
však uvedomuje, že údaje cestovných poriadkov sú v plnej miere verejné. Preto už mnohé dopravné
spoločnosti poskytujú kompletnú databázu cestovných poriadkov, spolu so zastávkami, aj na
stiahnutie. Deje sa to prostredníctvom takzvanej GTFS databázy. GTFS, ktorý pôvodne vyvinul Google,
je absolútne verejný a bezplatný formát, umožňujúci integrovanie databáz cestovných poriadkov
verejnej dopravy do užívateľských aplikácií. V Maďarsku poskytuje pravidelne obnovovanú databázu
iba spoločnosť BKK Zrt., a to pre Budapešť. Cieľom webovej stránky www.gtfs-data-exchange.com je
poskytnutie pomoci zozbieraním databáz cestovných poriadkov z celého sveta a ich sprístupnenie na
veľkej platforme.
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6.1.2

Existujúce cykloturistické portály

6.1.2.1 Merretekerjek.hu42
Jedná sa o plánovač založený na báze dobrovoľnosti, fungujúci nad OpenStreetMap, ktorý umožňuje
plánovanie trás v mestách aj na horách.
Plánovač je schopný vypočítať trasu medzi dvomi ľubovoľne zvolenými bodmi, berie na vedomie
dopravné zápchy a vyhýba sa neupraveným cestám. Tiež je dostupné plánovanie trasy horskej
cyklistiky, v tomto prípade je možné doplniť ďalšie detaily, ako napríklad požadovanú techniku,
či maximálny sklon terénu. Trasa, ktorá sa vykreslí, obsahuje nielen údaje o sklone, ale zobrazuje tiež
jednotlivé cestné úseky (Obrázok 49).
Obrázok 49 Cezhraničná trasa s podrobnou charakteristikou na Merretekerjek.hu

Zdroj: www.merretekerjek.hu

Okrem toho plánovač zobrazuje národné turistické chodníky a aj dôležité body, ktoré by mohli
predstavovať prekážky (bariéry, ťažko zjazdné cesty, nebezpečné križovatky). K dispozícii je
aj takzvaný “rainy view”, ktorý umožňuje nezobraziť úseky ťažko dostupné počas daždivého obdobia.
Ako ďalšiu vrstvu je možné zapnúť aj mapu Strava (www.strava.com), ktorá na základe GPS dát
poskytnutých ďalšími cyklistami zobrazuje prehľad o využívaní trás.

42

info@merretekerjek.hu
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Obrázok 50 Ukážka mapy zo systému Strava

Zdroj: www.merretekerjek.hu

Zobrazenie stránky je optimalizované aj pre mobilné telefóny a umožňuje plánovanie dlhších výletov
zlúčením viacerých sekcií. Do plánovača umožňuje aj import predošlej trasy a jej následné dopĺňanie.
Výsledná trasa môže byť exportovaná do formátu .gpx.
Vzhľadom na to, že dáta pochádzajú z geografickej databázy OpenStreetMap, ktorá je voľne
dostupná s možnosťou úpravy, má to viacero výhod: na jednej strane je to záujem širokej verejnosti,
ktorá údaje aktualizuje na týždennej báze a na druhej strane dáta sú certifikované. Mapa pokrýva
celý svet, takže je vhodná na plánovanie cezhraničných trás.
Jedná sa o všeobecný plánovač pre cyklistov, ktorý neposkytuje informácie o záujmových bodoch
(ubytovanie, obchody s potravinami, predajne bicyklov a iné). Vývoj a údržba tohto plánovača
funguje na neziskovej báze, nemá podnikateľský zámer ani finančné zázemie.
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6.1.2.2

Kerékpáros Nyilvántartó Rendszer (KENYI, kenyi.hu)

Jedná sa o register, databázu a plánovač trás vyvinutý spoločnosťou Közlekedési Koordinációs
Központ (Hungarian Transport Administration). Cieľom je viesť ucelený register týkajúci sa zariadení
a cestných prvkov cyklistickej infraštruktúry. Mapy vrátane údajov sú spracované v GIS systéme, ktorý
disponuje dvomi módmi: jeden expertný pre profesionálov a druhý pre širokú verejnosť. Systém
zatiaľ nie je plne funkčný. Vývoj začal v roku 2008, ale stále je v procese budovania. Hlavnou črtou je
integrácia do Transport Information System (KIRA), v budúcnosti sa očakáva implementácia funkcií
navrhovaných odborníkmi a cyklistickými združeniami. Cieľom by mohlo byť preskúmanie celej
maďarskej siete cyklotrás, doplňovanie chýbajúcich údajov a priebežné sledovanie zmien.
Zobrazované údaje sú typy a technické parametre cestných zariadení, POI, typ chodníka, stav
vozovky, dopravné značky, odpočívadlá, a iné informácie (povodne, slnečné žiarenie).
KENYI má veľkú podporu, takže sa očakáva aktuálna, verifikovaná a kompatibilná databáza
o cyklistickej infraštruktúre, ktorá následne umožní implementáciu ďalších doplnkových funkcií. Podľa
vyjadrenia výrobcu sa plánuje vytvorenie aplikácie pre mobilné telefóny so systémom Android.
V súčasnosti je databáza neúplná a zastaraná, z maďarskej cylistickej infraštruktúry je v nej
zaznamenaných len 30 %. Užívateľské rozhranie je vytvorené skôr na profesionálne účely a vo forme
plánovača vhodného pre širokú verejnosť. Snaha o vylepšenie sa týka jedine registrácie národnej
cyklistickej infraštruktúry, čo znamená, že plánovač nebude možné využívať na rôzne cezhraničné
trasy. Štruktúra záujmových bodov (POI) je súčasťou Prílohy 1A.
Obrázok 51 Vykreslenie cyklotrás a POI v kenyi.hu
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6.1.2.3 Holkerékpározzak.hu43
Na rozdiel od oboch vyššie uvedených aplikácií Holkerékpározzak.hu nie je konvenčný plánovač, ale
databáza preddefinovaných cyklistických trás určených pre cykloturistiku.
Kompletné informácie sú k dispozícii cyklistom, a to nielen čo sa týka zvolenej trasy, ale poskytuje aj
tematické články podobné štýlu internetového magazínu. Okrem toho poskytuje informácie o
ubytovaní, umožňuje registráciu majiteľom služieb na webovom portáli a tiež zhromažďuje
informácie o cykloservisoch.
Hlavnými výhodami portálu sú navrhované cyklistické trasy rozdelené do niekoľkých kategórií:
crosscountry, spevnená cesta, zahraničie a Budapešť. Tieto kategórie sú k dispozícii na základe
výpočtov (dĺžka, náročnosť, terén, nadmorská výška). Jednotlivé trasy majú užívatelia možnosť
ohodnotiť. Toto hodnotenie sa následne zobrazuje na Google Maps, kde sú vyznačené aj rôzne
záujmové body (Obrázok 52).
Obrázok 52 Navrhovaná trasa so zodpovedajúcimi informáciami a lokálnymi atrakciami na
Holkerékpározzak.hu

Zdroj: www.holkerekparozzak.hu

43

info@holkerekparozzak.hu
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Z hľadiska užívateľského prostredia robí množstvo funkcií túto aplikáciu jedinečnou a atraktívnou.
Databáza ubytovania a cykloservisov je veľmi užitočná, pracuje sa s ňou pomerne jednoducho. Na
stránke je k dispozícii kompletný súbor relevantných odkazov, nachádza sa tu aj kalendár udalostí pre
cyklistov. Každá trasa obsahuje zobrazenie stručného prehľadu, väčšinou pozostávajúceho z fotiek,
ktoré môžu byť nápomocné pri rozhodovaní sa o výbere trasy na výlet. Súčasťou je tiež možnosť
stiahnutia trás vo formáte .gpx a .kmz a ich využitia vo vlastnej navigácii.
Ako bolo spomenuté vyššie, nie je poskytovaná možnosť pre plánovanie individuálnej trasy.
K dispozícii sú jedine preddefinované trasy, čo vedie to k potrebe využívania ďalšej aplikácie za
účelom získania informácie ako sa dostať k týmto trasám.
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6.2 INFORMAČNÁ PODPORA NA SLOVENSKU
6.2.1

Dostupné zdroje dát

Na báze základného typového hľadiska je nutné najskôr rozdeliť dáta na geometrické a atribútové.
Ku geometrickým dátam prináležia dáta, ktoré možno zobraziť na mape – cyklotrasy, dopravné
komunikácie, body záujmu a pod. Tieto prvky obsahujú aj atribútové dáta – textové a číselné údaje k
nim vztiahnuté, avšak čisto atribútovými dátami sú napríklad cestovné poriadky.
Z hľadiska samotnej geometrie je možné rozdeliť dáta na bodové, líniové a plošné. K bodovým patria
body záujmu, autobusové zastávky a železničné stanice, k líniovým cyklotrasy, dopravné komunikácie
a k plošným maloplošné či veľkoplošné chránené územia.
6.2.1.1 Cyklotrasy
Z hľadiska vektorových dát najlepšie možnosti poskytuje databáza projektu OpenStreetMap. Vo
formáte .shp je možné tieto dáta stiahnuť zdarma na portáli downloads/geofabrik.de. Bodové
a plošné dáta sú v dostatočnej kvalite. Líniové trasy cestnej siete neboli topologicky vyčistené. Tento
úkon bolo nutné vykonať spracovateľom.
Na rozdiel od iných vrstiev - body záujmu, pozri nižšie - cyklotrasy z tejto databázy nebolo možné
stiahnuť priamo, avšak prostredníctvom web stránky http://www.oma.sk. Dáta na tejto stránke,
ktorá vznikla v spolupráci s iným projektom www.freemap.sk boli generované taktiež z databázy
OpenStreetMap, no tento krát bolo nutné stiahnuť jednotlivé trasy jednotlivo vo formáte .gpx. Na
stránkach je veľmi prehľadné usporiadanie cyklotrás podľa niekoľkých kategórií: podľa atribútového
označenia - farby (červená, modrá, zelená, žltá, iná) a ich geografickej polohy – pozícia v rámci kraja a
okresu. Okrem cyklotrás je možné na stránkach stiahnuť aj linky MHD vybraných miest a turistické
značené cesty a náučné chodníky (taktiež vo formáte .gpx).
Z hľadiska presnosti geografických dát treba mať na pamäti, že pri OpenStreetMap sa jedná
o databázu vytváranú prostredníctvom tzv. crowd sourcingu, teda prispievateľov zo širokej verejnosti
a nemusí sa preto jednať o odborníkov. Rozdielne sú jednak použité GPS prístroje (s rozličnou mierou
presnosti), nejednotná je aj kategorizácia prvkov. Pre účel znázornenia bodov záujmu (POI) sa však
javia ako postačujúce, pri znázornených cyklotrasách môže dôjsť k menším odchýlkam aj vo vedení
trasy, za čo však spracovateľ nenesie zodpovednosť.
Na záver je nutné pripomenúť, že voľne prístupná databáza OpenStreetMap pracuje s licenciou Open
Data Commons Open Database License (ODbL) - pozri OSM (2014)44:
You are free to copy, distribute, transmit and adapt our data, as long as you credit OpenStreetMap
and its contributors. If you alter or build upon our data, you may distribute the result only under the
same license. The full legal code explains your rights and responsibilities. The cartography in our map
tiles, and our documentation, are licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0
license (CC BY-SA).

44

OSM (2014): Copyright and License. Dostupné na: http://www.openstreetmap.org/copyright
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Cyklotrasy.info
Jedným z možných zdrojov dát za cyklotrasy je aj komerčná platená aplikácia www.cyklotrasy.info
(v poslednej verzii Cyklotrasy 2.37). Tá však nesplňuje požiadavky aktuálnosti dát. Ako podkladové
mapy využíva mapy od firmy SHOCARTu. Dôležitá je možnosť „route plannera“ so znázornením
výškového profilu trasy. Jednotlivé cyklotrasy možno stiahnuť vo formáte .gpx. Cena softvéru je:
Tabuľka 46 Cena softvéru Cyklotrasy.info
položka
Cyklotrasy, bez máp
1 - 9 máp
10 - 19 máp
20 - 29 máp
30 - 39 máp
40 - 49 máp
50 a viac máp
Predplatné 5 aktualizácii programu (4x/rok)
Predplatné 10 aktualizácii programu (4x/rok)

7,00
3,30
2,96
2,63
2,30
1,96
1,67
3,48
3,30

CENA
€
€ / mapa
€ / mapa
€ / mapa
€ / mapa
€ / mapa
€ / mapa
€ / verzia
€ / verzia

Zdroj: www.cyklotrasy.info

Pre funkčnosť softvéru je nutné zakúpenie položky „Cyklotrasy, bez máp“ a pre záujmové územie
projektu Transhusk Plus je nutných 9 máp. Celková suma vychádza na 36,70 €. Dáta sú spracované
kvalitne, avšak nie sú vždy aktuálne.
Smart maps a Mapy.cz
Na stránkach www.alza.sk figuruje produkt GPS prijímača, ktorého súčasťou sú nasledovné mapy:
„Mapy obsiahnuté v produktu SmartMaps Navigator
- Podrobná mapa ČR a SR 1:10 000
- Cykloturistická mapa ČR a SR 1:40 000
- Cykloturistická mapa ČR a SR 1:75 000
- Automapy ČR a SR 1:100 000
- Európa 1:800 000 (http://www.alza.sk/holux-funtrek-132-mapy-cz-sk-tm-cz-25-d1939829.htm).
Po dôkladnejšom preskúmaní bolo zistené, že dáta vychádzajú z podkladov www.mapy.cz. Pri
prezeraní samotného portálu so zameraním na cyklodopravu - mapy.cz/cykloturisticka vyplynulo, že
dáta za cyklotrasy sú zastarané a nevyhovujúce.
Mobilná aplikácia
Zaujímavá je aj mobilná aplikácia pre cykloturistiku, geograficky lokalizovaná do regiónu Liptov: (na
Google Play - https://play.google.com/store – treba zadať „Liptov“). Aplikácia má však len informačný
účel, nie je možný export dát.
K iným zaujímavým web stránkam s cykloturistickým obsahom patria aj:
-

www.region-bsk.sk/clanok/cykloturistika-359393.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
www.tourismbratislava.com/event/persistent?eventtype=20
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-

www.cykloklub.sk/index.php Slovenský cykloklub - žiaľ minimum informácií)
www.bikeweb.sk
www.cykloturistika.info
www.greenways.sk (zoznam, odkazy, správy)
www.vitajtecyklisti.sk (zoznam a plánovanie cyklotrasy, ubytovanie s certifikátom)
slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/sport-a-aktivna-dovolenka/cykloturistika
www.mtbiker.sk/cyklotrasy
www.mojeslovensko.sk/cyklotrasy/
www.turistikaonline.sk
www.visitslovakia.com/cykloturistika-slovensko-sk/
www.unsk.sk/showdoc.do?docid=6642 (správy o cykloturistike)
cyklo.hiking.sk (správy o cykloturistike)
www.cyklokoalicia.sk (správy o cykloturistike)

SHOCART
České súkromné kartografické vydavateľstvo SHOCART disponuje celkom podrobnými dátami
cyklotrás, ktoré okrem základných informácií obsahujú aj typ povrchu. Na základe vyžiadania bolo
možné nahliadnuť ku kvalite dát. Tie však nie sú topologicky čisté, pre účely route plannera je nutné
aby línie cyklotrás boli spojité (pre vytvorenie tzv. konektivity). Pre vytvorenie konektivity je teda
nutná rozsiahla topologická kontrola. Cena bola stanovená na 40 000 CZK za 5 predmetných krajov,
resp. 60 000 CZK za územie celého Slovenska.
V každom prípade je veľmi dobrým zdrojom tlačený Turistický atlas Slovensko 1:50 000, ku ktorému
boli dokúpené scanny všetkých mapových listov vo formáte .jpg. Ich georeferencovanie umožnilo
kontrolu vedenia cyklotrás nad rastrom turistickej mapy.
Cykloportál SCK
Slovenský cykloklub (SCK) – občianske združenie so sídlom v Piešťanoch - poskytuje dáta zo svojich
presných GPS meraní (.gpx) za vysoké poplatky. Vybrané dáta však poskytuje na portáli
www.cykloportal.sk. Tu je možnosť stiahnutia cyklotrás prechádzajúcich Trenčianskym a od
decembra 2014 aj Trnavským a Žilinským krajom (subdomény http://tt.cykloportal.sk, resp.
http://za.cykloportal.sk). Dáta z cykloportálu neboli v rámci projektu využité, keďže jediným styčným
územím je okres Dunajská Streda s medzinárodnou cyklotrasou EV6 (001).
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6.2.1.2 Body záujmu
Počtom objektov (a prvkov) najrozsiahlejšou je databáza bodov záujmu. Sem prináležia:
Tabuľka 47 Štruktúra geografickej databázy za slovenskú záujmovú oblasť
OBLASŤ

PODOBLASŤ

.shp vrstva
ATM
banka (úrad)
financie
zmenáreň
poisťovňa
LAU1
LAU2
administratívne
NUTS1
členenie
NUTS3
LAU2DP
(UB) Riadenie a správa
veľvyslanectvo
informácie
úrad
pošta
univerzita
S.O.S
nemocnica
rýchla pomoc hasičská stanica
polícia
lekáreň
nákupná galéria
(UC) OBCHOD
mobilní operátori
supermarket
ubytovanie
(UH) Ubytovanie,
gastronómia
verejné stravovanie
Vitajte cyklisti!
najvýznamnejšia
pamiatka
hrad
(UI) Kultúra a kultúrne
hlavná
turistická
hodnoty územia
atrakcia
múzeum (a galéria)
divadlo a kino
ZOO a botanická
záhrada
klub
(UJ) Telovýchova,
areál voľného času
šport, rekreácia
športový areál
zastávka autobusu
verejná
doprava
zastávka električky
cyklobod
cyklistika
cyklo predajňa
(UR) Doprava
železničná stanica
hraničný priechod
železničné
iné
priecestie bod
dopravný
jaskyňa
INÉ
verejné WC
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STAV DÁT
aktualizované
aktualizované
pôvodné
pôvodné
pôvodné
pôvodné
pôvodné
pôvodné
pôvodné
aktualizované
aktualizované
aktualizované
pôvodné
pôvodné
aktualizované
pôvodné
pôvodné
aktualizované
aktualizované
pôvodné
aktualizované
aktualizované
aktualizované
aktualizované

ZDROJ
OSM, web
OSM, web
OSM
OSM
spracovateľ
spracovateľ
spracovateľ
spracovateľ
spracovateľ
OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM
OSM
OSM
OSM
OSM
OSM, web
OSM, web
OSM
OSM
OSM, web
OSM, web
web

aktualizované
aktualizované
aktualizované
aktualizované
aktualizované
aktualizované
aktualizované
aktualizované
aktualizované
pozmenené a
aktualizované
aktualizované
aktualizované
pôvodné
pôvodné
aktualizované
aktualizované
aktualizované
pôvodné

OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM, web
OSM
OSM
OSM
spracovateľ
spracovateľ
OSM
OSM
OSM
OSM

6.2.1.3 Iné
Databázy chránených území pochádza zdroja NATURA 2000 (ec.europa.eu)45.
Železničná sieť spolu so železničnými stanicami pochádza z databázy spracovateľa. K nim pribudli
v priebehu projektu aj vybrané autobusové zastávky (vo významnejších oblastiach cykloturistiky).
Z databáz spracovateľa pochádzajú aj hranice a plochy administratívnych jednotiek (NUTS,
LAU), bodová vrstva obcí a hraničných priechodov.
6.2.1.4 Dáta o cestovných poriadkoch
Vyhľadanie železničného a autobusového spojenia vrátane MHD je možné na známej web stránke
www.cp.sk (spravovanej spoločnosťou INPROP s.r.o.).
Samotné cestovné poriadky prímestskej, diaľkovej a medzinárodnej autobusovej dopravy vo formáte
.pdf a .xls je možné zdarma stiahnuť na web stránke Celoštátny informačný systém o cestovných
poriadkoch na http://portal.cp.sk.
Železničné cestovné poriadky vo formáte .pdf je možné získať na stránkach Železníc SR – www.zsr.sk
(http://www.zsr.sk/slovensky/cestovny-poriadok-2014-2015.html?page_id=3404).
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm
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6.2.2

Existujúce cykloturistické portály

6.2.2.1 Freemap46 (www.freemap.sk)
Mapový portál www.freemap.sk je vybudovaný a prevádzkovaný občianskym združením, pričom
využíva systém tvorby máp so slobodnou licenciou. Mapový portál poskytuje pôsobisko pre
slovenskú „openstreetmap“ komunitu.
Mapový portál pokrýva územie celého Slovenska. Umožňuje exporty máp pre rôzne mobilné
zariadenia. Je zameraný na podporu turistických trás, cyklotrás a náučných chodníkov. V mapách je
možnosť zobrazenia vrstiev výškového reliéfu a vrstevníc. Medzi plusy možno zaradiť aj fotogalériu.
Portál umožňuje vyhľadávanie miest a ďalších bodov. Systém disponuje rozsiahlou databázou POI
zatriedených podľa kategórií, ktorých zobrazovanie je možné zapínať/vypínať podľa potreby. Portál
taktiež umožňuje vyhľadávanie trás medzi dvomi zadanými bodmi s možnosťou pridania bodov, cez
ktoré má trasa viesť. Trasu je možné vyhľadať pre automobil, bicykel, peších, resp. turistiku.
Hlavnou výhodou pre portály založené na „openstreetmap“ patrí priebežná aktualizácia – OSM.
Tento portál taktiež umožňuje stiahnutie trasy v .gpx formáte, ktorú je možné použiť vo vlastnom
zariadení. K ďalším funkcionalitám sa radí pridávanie/odoberanie vrstiev. Portál je zároveň prepojený
so stránkou www.oma.sk, ktorá ponúka široké spektrum informácií pre turistov a cykloturistov
(obsahuje databázu turistických trás a cyklotrás na celom Slovensku). Nevýhodou tohto a podobných
portálov založených na dobrovoľnom prístupe je rôzna kvalita dát a nejednotná kategorizácia.
Obrázok 53 Freemap.sk

46

Občianske združenie, Freemap Slovakia, Matičná 8/A5, 900 28 Ivanka pri Dunaji, freemap@freemap.sk.
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6.2.2.2 Let´s bike!47 (www.letsbike.eu)
Internetový portál letsbike.eu, bol vyhotovený v rámci implementácie projektu „Za mostom“,
spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.
Za slovenskú časť je zodpovedný Bratislavský samosprávny kraj, ktorý zabezpečuje prevádzku portálu
a jeho aktualizáciu. Účelom portálu je poskytnúť informácie o cyklotrasách a podujatiach nie len v
Bratislavskom kraji, ale aj v prihraničnom regióne (Rakúsko, Maďarsko). Portál letsbike.eu ponúka
možnosť spoznávania jednotlivých cyklotrás, ako aj možnosť vyhľadania trasy z momentálnej polohy
do bodu záujmu (POI), pričom údaje o trase je možné jednoducho stiahnuť vo formáte GPX. Pre
lepšiu orientáciu pri výbere najvhodnejšieho výletu sú jednotlivé trasy kategorizované podľa dĺžky,
náročnosti a povrchu. Doplnkovou službou sú k dispozícii ilustračné zábery z okolia cyklotrás. Portál
zabezpečuje informácie nie len o cyklotrasách, ale aj o aktivitách v ich okolí – k dispozícii je kalendár
podujatí, prostredníctvom ktorého záujemca získa informácie o zaujímavých podujatiach v regióne.
Viacjazyčný portál (SK, HU, DE, EN) umožňuje zobrazenie trás na rôznych mapových podkladoch:
základná, turistická, a letecké snímky. Zobrazuje preddefinované trasy a zároveň dáva užívateľovi
možnosť naplánovať si vlastnú trasu, pričom v tomto prípade sa vyhľadá spojenie iba po najbližších
registrovaných trasách. Systém disponuje možnosťou výberu trasy podľa zadaných kritérií: dĺžka
trasy, náročnosť (rekreačná, športová, expert), podľa aktivity (hobby, MTB, cykloturistika, singltrek single track, bikepark, E-bike).
Medzi výhody tejto stránky patrí príťažlivé grafické prostredie a jednoduchý spôsob vyhľadávania.
Ďalej sem možno zaradiť vyhľadávanie trasy podľa parametrov, pridávanie a odoberanie vrstiev.
Obrázok 54 Let´s bike

47

letsbike@gob.sk
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6.2.2.3 Poďme von!48 (Let´s go out!, www.podmevon.sk)
PoďmeVon.sk je projekt, ktorého cieľom je propagácia cestovného ruchu na Slovensku, víziou
propagácia nášho turistického potenciálu aj v zahraničí a ambíciou informovať o všetkých
zaujímavých miestach a podujatiach na Slovensku. Projekt začal v roku 2012. Rozsiahly web dopĺňa aj
mobilná aplikácia s offline turistickou mapou Slovenska.
Portál je založený na „opensource“ zdrojoch ako Google, mapy, databázu fotografií Panoramio,
Google Places, Direction services a pod. Turistické a cykloturistické podklady sú z Openstreetmap.org.
Časť informácií o zaujímavých bodoch je z Wikipedie, informácie o ubytovaní nám poskytol
Booking.com. Fotografie Slovenska sú vlastné, od slovenských autorov a z fotobánk. Výlety sú
pridávané samotnými autormi, pričom každý autor môže v rámci výletu odkazovať na svoj web alebo
inú stránku. Podujatia sú pridávané samotnými prevádzkovateľmi, kultúrne podujatia poskytuje
Ministerstvo kultúry. V prípade, že informácie pochádzajú z externého zdroja, je tento pri informácií
vždy vedený aj s odkazom na stránku zdroja. Portál má celoslovenské pokrytie. Zameriava sa na
všetky turistické, historické, kultúrne a iné atrakcie Slovenska. Navyše umožňuje vytvoriť si vlastné
(turistické, cyklistické, poznávacie a i.) výlety s možnosťou zverejnenia, či zdieľania s ďalšími
užívateľmi.
Medzi hlavné výhody patrí rozsiahly zoznam POI a vrstiev a ich selekcia. K ďalším pozitívam možno
zaradiť pridávanie vlastných bodov a výletov a informácie k nim (fotografie, web stránky a pod.),
voľba výletov (pešo, na bicykli, autom) a veľká databáza informácií o miestnych podujatiach, či
ubytovaní. Na portáli však chýba vyhľadávač spojenia a export do .gpx/.kml je problematický.
Obrázok 55 Poďme von

48

Poďme Von, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov, info@podmevon.sk
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6.2.2.4 Cykloportál49 (www.cykloportal.sk)
Webový portál www.cykloportal.sk vytvorilo a prevádzkuje občianske združenie Slovenský cykloklub
(SCK), ktorého hlavným poslaním je podporovať aktivity súvisiace s rozvojom cyklodopravy a
cykloturistiky. Ďalej je poslaním podieľať sa na vytváraní podmienok na pohyb na bicykli pre členov a
širokú verejnosť. Portál pokrýva celé územie Slovenska. Zatiaľ sú k dispozícii údaje za Trnavský,
Trenčiansky a Žilinský kraj. Postupne sa budú dopĺňať a ďalšie údaje za zvyšné kraje Slovenska.
Cieľom cykloportálu je zverejnenie legálne povolených a vyznačených trás na celom Slovensku.
Prakticky to znamená, že sú tu umiestnené výlučne cykloturistické trasy, ktoré vznikli na základe
rôznych stupňov a úrovní legalizačného konania. Všetky publikované dáta na portáli sú určené na
nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v
zmysle autorského zákona, sú majetkom SCK. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným
súhlasom SCK.
GPS zameranie je umiestnené na stránke vo formáte .gpx, je voľne sťahovateľné s možnosťou
importu súborov do GPS prístrojov. Dáta môžu na stránku umiestňovať akreditovane vyškolení
značkári cykloturistických trás, čím sa garantuje legálny a aktuálny stav cykloturistických trás.
Ku kladným stránkam portálu patrí voľba trasy podľa zadaných parametrov, možnosť stiahnutia trasy
v .gpx formáte do vlastného zariadenia, zobrazenie výškového profilu trasy, charakteristika
jednotlivých trás a pre užívateľov sú tiež k dispozícii fotografie z okolia cyklotrás. Ďalšou pridanou
hodnotou sú tipy na výlety – informácie o zaujímavostiach v okolí jednotlivých cyklotrás. Medzi
nedostatky tohto portálu patrí chýbajúca databáza POI a tiež neponúka možnosť vyhľadávania trás
medzi zadanými bodmi.
Obrázok 56 Cykloportál (podstránka trnavského kraja)

49

Slovenský cykloklub, Námestie Slobody 6, 921 01 Piešťany, info@cykloklub.sk
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6.2.2.5 Tourcentrope (map.tourcentrope.eu)
Portál vytvorený v rámci projektu CENTROPE, ktorý bol realizovaný cez operačný program Central
Europe. Táto webová stránka má za cieľ podporiť cestovný ruch v regióne CENTROPE (prihraničná
oblasť Rakúska, Česka, Slovenska a Maďarska). Projekt bol vytvorený v spolupráci s regionálnymi
organizáciami v oblasti cestovného ruchu, regiónmi a krajmi v Rakúsku, Maďarsku, Slovensku a v
Českej republike. Oblasť, ktorú portál pokrýva je ideálna pre rodinné výlety, či už na bicykli alebo
inými dopravnými prostriedkami. Na území sa nachádzajú mnohé pamiatky, múzeá, galérie, ako aj
sezónne podujatia a festivaly. Vďaka svojej prírodným krásam a dobrým príležitostiam pre šport
a rekreáciu je tento región ideálnym miestom pre víkendové rodinné výlety alebo aktívnu dovolenku.
Portál obsahuje popisy 40 cyklotrás vrátane ich dĺžky, úrovne náročnosti, či typu povrchu. Na
domovskej stránke www.tourcentrope.eu sú informácie o viac ako 60 kultúrnych a zábavných
podujatiach, takmer 160 pamiatok a zaujímavých miest. K dispozícii je aj veľké množstvo bodov
záujmu (POI) rozdelených podľa kategórií – kultúra, príroda, história, šport, stravovacie zariadenia,
turistické informačné centrá a wellness. Zámerom portálu je integrovať informácie z rôznych zdrojov
na jedno miesto a poskytnúť informácie v prehľadnej forme. Všetky informácie sú tiež v angličtine
ako aj v jazykoch všetkých zúčastnených regiónov.
K výhodám portálu patrí možnosť voľby výberu trasy podľa parametrov, databáza POI rozdelená
podľa kategórií s možnosťou zapínania/vypínania jednotlivých tém, vizuálna podpora v podobe
fotografií, široké spektrum informácií o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.
Prínosom portálu je, že zahsňa aj cyklotrasy vedúce cez územia viacerých krajín. Medzi pozitíva tak
patrí aj viacjazyčnosť (EN, HU, SK, CZ, DE). Medzi slabé stránky patrí absencia vyhľadávača trás medzi
zadanými bodmi. Nevýhodou je aj obmedzené územie pokrytia, ktoré je ohraničené regiónom
CENTROPE. Kontakt: Slovenský dom Centrope, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, +421 948 228 657
(SK, EN, DE), info@tourcentrope.eu.
Obrázok 57 Tourcentrope
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6.2.2.6 Iné
mapy.trnava-vuc.sk
K výhodám patrí fotogaléria preddefinovaných trás, profil trasy, voľba trasy podľa parametrov, POI –
pridávanie popri trase, možnosť voľby podkladovej mapy. Hlavnou a podstatnou nevýhodou je
absencia vyhľadávania z bodu A do bodu B (len vyhľadávane konkrétnej cykloturistickej trasy).
Mountainbiking.sk
K výhodám patrí voľba trasy podľa parametrov, POI – selekcia, fotografie, tipy na výlet – informácie,
interaktívne plánovanie trasy, profil trasy. Hlavnou a podstatnou nevýhodou je absencia
vyhľadávania z bodu A do bodu B a skutočnosť, že sa jedná o regionálny portál – Tatry a časti Spiša
a Horehronia.
Cykloserver.cz
K výhodám patrí prijateľné užívateľské prostredie, vlastné kreslenie trasy, import .gpx , voľba
cyklovýletov. Ako podkladové mapy slúžia mapy od českej kartografickej spoločnosti SHOCART.
Hlavnou a podstatnou nevýhodou je absencia vyhľadávania z bodu A do bodu B, absencia POI, nie je
možná selekcia vrstiev, ani export .gpx. Taktiež nie vždy najaktuálnejší.
Mapy.cz
Mapy.cz je (najmä v Česku, ale aj na Slovensku) obľúbený vyhľadávač typu Maps Google, avšak
s vlastnými podkladmi. Na výber je možnosť naplánovania trasy s voľbou preferovaného dopravného
prostriedku - auto, pešo, bicykel, verejná doprava. Dáta k cyklotrasám sú však niekoľko rokov
neaktuálne. Podobne je na tom aj slovenský portál mapa.zoznam.sk s možnosťami znázornenia POI
a cyklotrás. Plánovanie cyklistických trás však nie je možné, dáta tiež nie sú aktuálne.
K ďalším portálom znázorňujúcim cyklistické značené trasy možno zaradiť aj:
-

mtbmap.cz (CZ aj SK, .osm a .shp na stiahnutie - výrez)
www.cyklo-jmk-ttsk.eu
mapy.hiking.sk/?ref=navigator (mapy a možnosti plánovania avšak len turistických trás)
cyklo.hiking.sk (ako mapy.hiking avsak bez mapy, len plánovanie cyklotrás)
cyklotrasy.sk (bez možnosti plánovania)
www.cyklistikakrnov.com/Cyklotrasy/CYKLOTRASY.htm (CZ)
www.cykloturista.sk/odkazy-cyklo/cyklotrasysk.html
www.ceskojede.cz/rubriky/cykloweby-a-mapove-podklady/portaly-kraju (CZ)
www.cykloturista.sk/odkazy-cyklo/cyklotrasysk.html
www.cyklistikakrnov.com/Cyklotrasy/CYKLOTRASY.htm (CZ)
www.ceskojede.cz/rubriky/cykloweby-a-mapove-podklady/portaly-kraju/ (CZ)
mapa.prahounakole.cz (CZ)
cyklisticke.trasy.sk (passive web page, with pre-defined cyclo routes)
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6.3 CEZHRANIČNÁ / ZAHRANIČNÁ INTEGROVANÁ INFORMAČNÁ PODPORA
6.3.1

Príklady dobrej praxe

6.3.1.1 Google Maps biking directions (maps.google.com)
Všeobecne veľmi známou je funkcia plánovača cesty od Google Inc. Na nej je okrem možnosti
prepravy autom, pešo, či verejnou dopravou, aj možnosť prepravy bicyklom. Aplikácia je v súčasnosti
v beta verzii, preto sa možno stretnúť s určitými nezrovnalosťami. Aplikácia vypočíta trasu medzi
dvomi bodmi s uvedením dĺžky v km a časovej náročnosti, pričom hneď zobrazí podrobný itinerár
(kde a kedy treba odbočiť) a výškový profil trasy. Okrem toho je možné si vybrať z niekoľkých
alternatív trasy po rôznych triedach komunikácií (Obrázok 58). Taktiež je dostupná aj aplikácia pre
smartfón. Z hľadiska cyklodopravy je výhodné, že preferuje cyklotrasy.
Obrázok 58 Cyklotrasa vypočítaná prostredníctvom Biking Directions na maps.google.com

Hlavnou výhodou plánovača je celosvetové pokrytie, jednoduché užívateľské prostredie. Samotné
mapové podklady slúžia ako báza pre množstvo iných plánovačov trás. Prednosťami sú aktuálnosť
dát. V budúcnosti sa navyše očakáva zahrnutie POI k vyhľadanej trase. Ako bolo spomenuté, aplikácia
je vo vývine, preto sú dostupné len základné funkcie. Obzvlášť negatívna situácia je v prípade
cyklodopravy na Slovensku a v Maďarsku, keďže databáza cyklotrás kompletne chýba. Najbližšie je
plánovač pre cyklistiku funkčný v Rakúsku.
6.3.1.2 Open Route Service (www.openrouteservice.org)
Ďalším kvalitným plánovačom je Open Route Service, využívajúci otvorené dáta na podklade
OpenStreetMap. Pokrytá je celá Európa, dopravné módy sú: pešo, auto, bicyklom. Cyklisti si môžu
zvoliť z nasledovných možností: najkrajšia trasa, typ bicykla (cestný, horský), najbezpečnejšia trasa
alebo preferovaná trať (v súčasnosti v tzv. beta skúšobnej verzii). Taktiež je možná voľba
medziľahlých bodov a území, ktorým sa plánuje cyklista vyhnúť. Taktiež je možné znázorniť
dostupnosť počiatočného bodu na trase (Obrázok 59). Veľmi vhodná je možnosť znázornenia bodov
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POI v zvolenej vzdialenosti od trasy a podľa príslušnej kategórie. Automaticky je vygenerovaný
itinerár trasy. Trasu je možné stiahnuť vo formáte .gpx alebo .kmz.
Obrázok 59 Cezhraničná trasa so znázornením dostupnosti počiatočného bodu na trase do 5 minút
na www.openrouteservice.org

K výhodám patrí okrem hore uvedeného aj pravidelná aktualizácia dát (OpenStreetMap). Pre tento
projekt je významná možnosť vykreslenie cezhraničnej trasy. K nevýhodám patrí, že nemožno
naplánovať kombinovanú trasu, teda z bodu A do bodu B cez bod C.
6.3.1.3 A nach B50
Pre účely tohto projektu sa ako najlepší javí rakúsky plánovač A nach B. Jedná sa o plánovanie
a vizualizáciu s možnosťou voľby dopravného prostriedku - auto, pešo, bicykel, verejná doprava, ako
aj ich kombinácie, tzv. Bike & Ride. Podkladom sú mapy od Google. Pri výpočte trasy je možné zvoliť
nasledovné parametre: preferovaný druh (mód) dopravy, rýchlosť, dostupnosť, pešia vzdialenosť
a pod., popri trase je možné znázorniť body záujmu - POI. Tak isto ako v predchádzajúcich príkladoch
route plannerov aj A nach B znázorní podrobný itinerár trasy. Akákoľvek trasa môže byť exportovaná
vo formáte .gpx alebo .kmz. Veľkým prínosom je integrácia cestovných poriadkov verejnej dopravy
(s neustálou aktualizáciou) s možnosťou vytvorenia kombinovanej trasy bicykla s prostriedkami
verejnej dopravy. Taktiež je k dispozícii mobilná aplikácia. Veľmi prínosné sú dodatočné informácie
50

plánovač je dostupný na www.anachb.at alebo na Google Play (pre smartfóny):
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.vao.
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o aktuálnej dopravnej situácii a stave vybraných zariadení - napríklad počet dostupných bicyklov
v požičovni bicyklov, počet voľných parkovacích miest a pod.
Obrázok 60 Plánovanie cyklovýletu na stránkach A nach B (www.anachb.at)

Medzi nevýhody je nutné zaradiť skutočnosť, že plánovač je dostupné len pre Rakúsko , plánovanie za
hranice je veľmi obmedzené (najmä z hľadiska cyklodopravy). Napriek tomu že POI sú spracované
detailne, chýbajú informácie o ubytovaní a miestnych atraktivitách. Taktiež nie je možné nastaviť
požadovaný druh dopravy pre konkrétny úsek cesty. Tieto nedostatky naznačujú, že sa jedná skôr
o bežný dopravný plánovač ako o nástroj vhodný a použiteľný pre turistiku č cykloturistiku.
6.3.1.4 Switzerland Mobility51 (map.mountainbikeland.ch)
Vynikajúcim portálom je Switzerland Mobility, ktorý okrem rozsiahleho znázornenia bodov záujmu
(POI) poskytuje v rámci platenej verzie (po prihlásení) aj možnosti kreslenia cykloturistických trás.
V základnej neplatenej verzii je vynikajúce znázornenie autobusových zastávok, železničných staníc, či
zastávok MHD s možnosťou kliknutia a následným odkazom na stránky vyhľadávania spojenia
(sbb.ch). Podobne ako za projektom A nach B, aj za Switzerland Mobility stojí množstvo regionálnych
partnerov.
Databáza bodov záujmu pokrýva okrem bežných bodov záujmu pravidelne aktualizované zoznamy
cyklo servisov, cyklo predajní a ďalších možností nakupovania. Okrem trás cyklodopravy
a cykloturistiky, ktoré sú rozumne rozdelené na cyklistické a horské (MTB), poskytuje aj znázornenie
trás určených pre turistiku, vodnú turistiku a korčuliarske trasy. Veľmi praktické je znázornenie
aktuálneho stavu atmosféry (počasie). Ako podklad slúži topografická mapa, jej sivá verzia
a ortofotomapa. Jednoduchý je export mapy (tlač) do formátu .pdf.
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SwitzerlandMobility Foundation, Spitalgasse 34 3011 Bern, +41 31 318 01 28, nfo@schweizmobil.ch,
www.schweizmobil.org , www.schweizmobil.ch
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Medzi hlavné negatíva patrí absencia vyhľadávania typu A nach B. Ani vykresľovanie trasy v platenej
verzii túto možnosť neponúka. Je to len grafický editor, ktorý umožňuje vytváranie nových trás, ich
exportovanie do formátu .gpx.
Obrázok 61 Znázornenie cyklotrás a POI , zastávok verejnej dopravy a počasia na Switzerland Mobility

6.3.1.5 Iné
Ďalšími príkladmi dobrej praxe sú regionálne cykloportály v Česku (kraje), Nemecku a Rakúsku
(spolkové republiky):





Cykloportál Ústeckého kraje: twist.kr-ustecky.cz 52 (dostupné v českom a nemeckom jazyku)
Cyklotrasy Karlovarský kraj: cyklokv.vars.cz
Cyklotrasy Liberecký kraj: www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/s-cyklotrasy/; pre spustenie aplikácie
treba po zadaní odkazu a načítaní stránky kliknúť na položku „turistika a cykloturistika“
a kliknúť na „Zobrazit nad mapou“
Cykloportál Hessen 53- plánovanie cyklotrasy, možnosti pridávania položiek POI, znázornenie
konkrétnej cyklotrasy, zoznamy cyklotrás a POI s možnosťou vykreslenia, 5-jazyčná verzia
(nemecky, anglicky, francúzsky, holandsky a poľsky); štruktúra geodatabáz bodov záujmu
Libereckého kraja, Karlovarského kraja a Spolkovej republiky Hessen je súčasťou Prílohy 1B.
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twist.krustecky.cz/tms/kr_ustecky_cyklo_public/index.php?client_type=cyklo_public&Project=TMS_KR_USTECKY_CYKL
O_PUBLIC&client_lang=cz_iso&strange_opener=0
53
radservice.radroutenplaner.hessen.de/rrp/hessen/cgi?lang=DE&view=3526912,5697808,3545937,5712516,,
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Bayernnetz für Radler54 (Bavorsko), Radrouten Planer Hessen55 - plánovanie cyklotrasy,
možnosti pridávania položiek POI, znázornenie konkrétnej cyklotrasy, zoznamy cyklotrás
a POI s možnosťou vykreslenia
Ober Österreich: http://maps.oberoesterreich.at – atraktívne užívateľské prostredie, väčšie
zameranie na POI, možnosti voľby znázornenia cyklotrasy, export do .gpx.

Z ďalších zahraničných cykloportálov je ešte nutné spomenúť: Bikemap.net (www.bikemap.net), kde
sú zobrazené rôzne cyklotrasy z databáz OpenStreetMap s možnosťami stiahnutia vo formáte .gpx.
Podobnými vlastnosťami sa vyznačuje aj cmaps.gpsteam.eu. Na MHD je zameraný litovský portál
http://stops.lt, ktorý znázorňuje aj body požičovní bicyklov. Viac na textové popisné informácie
o cyklotrasách, či cyklo servisoch je zameraný český cykloportál Cyklotrasy - www.cyklotrasy.cz.
Fínsky plánovač trás Journey Planner Helsinki Region Transport umožňuje naplánovanie trasy s
možnosťou výberu rôznych povrchov ciest a podrobnejšími atribútmi ako napríklad výpočet
spálených kalórií (pk.reittiopas.fi/en/). Súčasťou stránky aj plánovač MHD, výber rôznych POI. Ako
podklady slúžia rôzne fínske mapy. Na výber sú štyri jazykové mutácie (anglicky, fínsky, švédsky a
rusky).
Vybrané plánovače boli porovnané v tabuľke, ktorá je súčasťou Prílohy 356.
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bay-rad.de/bfr/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de
www.radroutenplaner.hessen.de/rph_br_Links_01EN.asp
56
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers#Route_services_with_public_instances
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6.3.2

Stav cezhraničnej informačnej podpory

6.3.2.1 Projekty
Z hľadiska cykloturistiky veľmi hodnotný sa javí projekt Navštív Tokaj – Rovina57, ktorý na webových
stránkach prezentuje územie Tokajskej oblasti na oboch stranách pohraničia. Informácie v troch
jazykových mutáciách (SK, HU, EN) sú venované cyklotrasám, kultúre, turistike a jednotlivým obciam.
Združenie Pons Danubii EGTC vydalo informačné letáky k cyklotrasám v okolí miest Komárno
a Komárom a k rôznorodým atraktivitám a udalostiam (pozri aj podkapitolu 4.3.3).
6.3.2.2 Cykloservery
Z hľadiska medzinárodných aplikácií a cykloserverov sa možno odvolať na predošlú podkapitolu.
Zo spomínaných cykloportálov sa pre naše záujmové prihraničné územie dajú využiť informácie
a funkcionalita z:









6.3.3

Google Maps biking directions (maps.google.com) – SK, HU, EN,
Open Route Service (www.openrouteservice.org) - EN,
Bikemap.net (www.bikemap.net) - EN,
cmaps.gpsteam.eu – SK, EN,
www.opencyclemap.org – EN,
www.freemap.sk – SK,
oma.sk – SK,
http://cycling.waymarkedtrails.org –SK, HU, EN ...,
www.mapquest.com – EN.
Možnosti cezhraničnej integrovanej informačnej podpory

V rámci rozvoja projektu do blízkej budúcnosti budú uvedené informácie k plánovanému Portálu
udržateľnej mobility v slovensko-maďarskom pohraničí v rámci opatrenia Vytvorenie komplexného
nástroja pre podporu rozvoja prihraničnej oblasti vo forme internetového portálu. Hlavným cieľom by
bola Podpora cezhraničných dopravných služieb a špecifickým cieľom Vývoj internetového portálu
web portálu a GIS portálu, ktorý by poskytoval ucelené služby cezhraničnej dopravy.
Portál by obsahoval výsledky zrealizovaných dopravných prieskumov, sociálno-ekonomické údaje
o zainteresovaných sídlach, cestovné poriadky cezhraničných liniek, databázu cyklotrás a propagoval
by využívanie verejnej osobnej dopravy. Cieľom takéhoto internetového portálu je aj poskytovanie
komplexných informácií o projektových zámeroch a ich dopadoch na stanovené sociálno-ekonomické
indikátory. Tento nástroj by tak slúžil aj na monitorovanie vplyvu jednotlivých projektov na a zároveň
by identifikoval aj rozvojové priority.
Ako hlavný očakávaný výsledok sa predpokladá zvýšenie povedomia a informovanosti
o cezhraničných dopravných službách prostredníctvom prieskumov a podpora činnosti verejnej
dopravy v záujmovom prihraničnom území.
K aktivitám by boli zaradené:
57

www.navstivtokajrovina.sk
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Prieskumy cezhraničnej integrovanej verejnej dopravy
Analýza zmien v činnostiach verejnej dopravy v záujmovom prihraničnom území
Aktualizácia GIS databázy pre spoločnú, cezhraničnú hromadnú dopravu.
Rozvoj internetového portálu zameraného na cezhraničnú hromadnú dopravu (zozbieranie
dát, rozvoj aplikácií, rozvoj partnerstva).

Predpokladaný rozpočet by bol 400 000 EUR a dĺžka projektu 24 mesiacov (2 roky). Medzi partnerov
projektu by patrili dotknuté samosprávy, organizácie cestovného ruchu, regionálne rozvojové
agentúry, experti na územné plánovanie a ďalší aktéri pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu. Pre
stanovenie celkového finančného zabezpečenia, je najskôr potrebné spracovanie projektovej
dokumentácie, v ktorej by sa stanovil rozsah projektu spolu s nákladovou kalkuláciou.
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7 ZHRNUTIE ANALÝZY STAVU, NÁVRH OBSAHU „ROUTE PLANNERA“

7.1 STROMY PROBLÉMOV A CIEĽOV
Stromy problémov a cieľov boli vypracované na základe otázok uvedených v podkapitole 5.3.2. Strom
vytvorený na báze prvých 6 otázok (1. – 6.) s následnými odpoveďami a možnosťami znázorňuje
Obrázok 62, druhých 6 otázok (7. – 12.) vykresľuje Obrázok 63. Hviezdičkami pri jednotlivých
odpovediach sú označené oblasti zhody viacerých respondentov.
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Obrázok 62 Strom problémov a cieľov 1 (otázky 1. – 6.)
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Obrázok 63 Strom problémov a cieľov 2 (otázky 7. – 12.)
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7.2 NÁVRH NA PLÁNOVAČ CIEST
V rámci projektu Transhusk Plus bude vytvorený multimodálny plánovač cyklistických trás. Plánovač
znázorňuje cyklistické trasy zadané užívateľom, ako aj zaujímavé ciele, ktoré možno pozdĺž trasy
navštíviť. Okrem toho umožňuje naplánovanie odvozu bicykla použitím železnice. Okrem samotného
plánovača cyklistických trás teda obsahuje aj vyhľadávač železničného cestovného poriadku.
7.2.1

Obsahové požiadavky

Záujmovým územím plánovača cyklotrás je územie do 30 km od slovensko-maďarských hraníc, preto
bolo potrebné zabezpečiť prístup k sieťam železničných spoločností obidvoch štátov z ktorejkoľvek
stanice na cieľové územie cyklotrás.
Oblasťou záujmu plánovača ciest je minimálne 30 km široké územie slovensko - maďarskej hranice.
Aj preto vznikla požiadavka, aby aplikácia plánovača ciest zahsňala cestu vlakom z ktorejkoľvek
stanice slovenskej či maďarskej siete železníc, s možnosťou napojenia na cykloturistické trasy.
Systém musí spĺňať nasledovné požiadavky:
● organickou súčasťou riešenia je trojjazyčný (maďarsko-slovensko-anglický) verejný webový
dátový portál,
● pre pracovníkov vykonávajúcich prevádzkovanie musí riešenie zabezpečiť funkcie údržby a
aktualizácie dát,
● je potrebné vytvoriť súvislú sieť cyklotrás pozdĺž slovensko-maďarských hraníc v šírke 30
kilometrov,
● údaje cyklistických objektov (cyklotrasy, sklon terénu, údaje hustoty premávky, cyklistické
body záujmu - POI) tvoria súčasť systému,
● údaje potrebné pre plánovanie preberá softvér z databázy KENYI,
● systém v sebe zahrňuje aj údaje železničných cestovných poriadkov,
● softvér prijíma údaje zadané užívateľom (body záujmu - POI a ich atribúty) a integruje ich
do databázy. Vierohodnosť informácií je predbežne kontrolovaná. Kým neprebehne kontrola,
bude pri danej informácii uvedené, že ešte nie je overená a až po overení sa stane
plnohodnotnou súčasťou databázy,
● počiatočné a koncové body plánovača cyklotrás môžu byť napríklad:
− železničná stanica, alebo zastávka,
− obec (bod centra obce),
− body záujmu - POI,
− bod na mape vybraný kliknutím myši,
● plánovač cyklotrás preferuje komunikácie s nižšou hustotou premávky a cyklistické trasy,
● plánovač znázorňuje stúpanie a klesanie trasy,
● plánovač počíta jednotlivé varianty trás, ktoré možno zadať pomocou hraničných podmienok,
napr. maximálne stúpanie, nízka hustota premávky, úsek cesty s dostatkom slnečného svitu,
● softvér je v prípade viacdňovej cesty schopný vziať do úvahy aj možnosti ubytovania,
dostupné iba odbočením z trasy, do vzdialenosti udanej užívateľom; vypočíta aj maximálnu
dennú dĺžku túry,
● elezničný plánovač ciest zahrňuje vlaky s možnosťou prepravy bicyklov,
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●
●

●

plánovač dokáže filtrovať medzi bodmi záujmu (POI) po zadaní názvu obce alebo dvojitým
kliknutím myši na mape užívateľom, resp. definovaním kruhu s nastaviteľným polomerom,
aplikáciu je možné spustiť na webovom rozhraní osobného počítača; taktiež je možné
prezeranie na displeji smartfónu, resp. tabletu; momentálne sa vyvíja mobilná aplikácia (iOS,
Android, Windows Phone),
prevádzkovanie aplikácie je, ako v prípade každého programu financovaného z fondov EÚ,
potrebné zabezpečiť ešte počas ďalších piatich rokov. Preto bude podporované používanie
systému nástrojov s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa vzťahuje na:
− štruktúru, dopĺňanie a aktualizáciu databázy,
− skúmanie pravosti doručených informácií,
− linky.

Testy vykonáva a dokumentuje zásadne zhotoviteľ.
a. Testovacie úlohy:
 Funkcionálny test: cieľom je stanovenie toho, či softvérové prvky jednotlivo vyhovujú
požiadavkám zakotvených v projekte.
 Užívateľské testy: testy vykonávané cez užívateľský povrch, ktoré skúmajú schopnosť
fungovania systému ako celku.
b. Úlohy zaťažkávacieho testu pre výkonnostné požiadavky:
 Testy kapacít: Systém bude zaťažený do kapacity predpísanej v požiadavkách.
 Rýchlostné testy: Meranie časov spracovania a časov odpovedí.
7.2.2

Prepojenie na iné programy plánovačov trás

Hoci k úlohe možno vybrať rôzny operačný systém spolu s vývojárskym prostredím, kvôli efektivite
nákladov budú využité nástroje s voľne dostupným zdrojovým kódom. Systémová platforma slúži
užívateľom nezávisle. Užívatelia majú prístup k jednotlivým službám systému buď cez internetový
prehliadač, alebo mobilný telefón.
Softvéry plánovača trás, ako aj cestovných poriadkov železníc budú bežať na serveroch. Na klientoch
je cieľom iba nastavovanie jednotlivých parametrov, ako aj zobrazenie výsledkov.
Systém bude disponovať nasledovnými vstupmi:

základná mapa (v súradnicovej sústave WGS-84),

cyklistické údaje (cyklotrasy, sklony trás, údaje o premávke),

cestovné poriadky,

body záujmu – POI.
Na základe hore uvedeného softvér získava podstatnú časť informácií prostredníctvom pripojenia sa
k iným programom vytvoreným pre plánovanie trás.
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8

ZHRNUTIE ZÁVEROV

Cieľom tejto štúdie bolo zadefinovanie podmienok cezhraničnej dopravy šetrnej k životnému
prostrediu (ŽP) v regióne, zhrnutie základných požiadaviek, ktoré možno sformulovať v súvislosti
s plánovačom cezhraničných trás dopravy šetrnej k ŽP, ako aj technická špecifikácia softvéru
na plánovanie trás. Preto bola preskúmaná súčasná ponuka cykloturistiky, cezhraničné cykloturistické
vzťahy a príslušné legislatívne prostredie v oboch krajinách.
Obce nachádzajúce sa v záujmovom prihraničnom území, teda vzdialené 40 až 60 minút cestnou
dopravou, zahsňajú prakticky všetky prihraničné okresy na oboch stranách hranice. V tomto pásme sa
nachádzajú významné turistické cieľové destinácie oboch krajín.
V Maďarsku sú spomedzi turistických cieľových území najvýznamnejšie Národné parky (NP) a v rámci
nich Chránené krajinné oblasti (CHKO). Z celkového počtu desať je päť národných parkov
neoddeliteľnou súčasťou záujmového územia, a teda slovensko-maďarského pohraničného
cestovného ruchu. Na slovenskej strane záujmového územia je súčasťou cestovného ruchu Národný
park Slovenský kras, resp. nasledujúce chránené krajinné oblasti: Chránená krajinná oblasť Dunajské
luhy, Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina a Chránená
krajinná oblasť Latorica. Súčasťou prihraničných okresov sú aj Národný park Muránska planina,
Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy a Chránená krajinná oblasť Záhorie. Okrem toho
sa v regióne nachádza mnoho architektonických atrakcií. V rámci štúdie boli v stručnosti opísané štyri
dôležité turistické atraktivity v Maďarsku a dve najväčšie mestá Slovenska Bratislava a Košice, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou slovensko-maďarského pohraničia.
Analýze stavu predchádzal rozsiahly výskum a zber údajov. Počas neho boli zbierané nasledujúce
údaje:
 zber máp, týkajúcich sa riešeného územia (geografické, topografické, dopravné a pod.),
 prieskum domácností v súvislosti s cestovaním obyvateľstva, s dopravnými zvyklosťami
a charakterom cezhraničných ciest (bolo skúmaných 300 domácností za vybraný okres, spolu
sa jednalo o 1200 domácností v každej krajine),
 interview so zúčastnenými štátnymi a mimovládnymi organizáciami (cestovný ruch, doprava).
Pri určení územia vhodného pre vykonanie prieskumu domácností boli brané do úvahy predovšetkým
obce najviac dotknuté cezhraničnou dopravou a neboli skúmané v rámci projektu TransHUSK. Hoci
je záujmovým územím projektu celé maďarsko – slovenské pohraničie, hlbšia analýza bola vykonaná
len pre nasledujúce štyri menšie regióny:





Balážske Ďarmoty – Slovenské Ďarmoty
Šalgotarján – Lučenec
Ózd – Rimavská Sobota
Nové Mesto pod Šiatrom – Slovenské Nové Mesto

V nich boli analyzované dopravné zvyklosti obyvateľov so zvláštnym zreteľom na cezhraničné
cestovanie. Z výsledkov vyplýva, že silnejšie cezhraničné väzby sa vyskytujú v územiach v blízkosti
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významnej turistickej atrakcie. Mobilita je navyše najvyššia tam, kde hranica iba rozdelila dve časti
obce, ako napr. v meste Nové Mesto pod Šiatrom, alebo v prípade mesta Komárno, definovanom
v predchádzajúcich výskumoch. V týchto obciach je navyše používanie bicykla oveľa bežnejšie.
Celkovo je však počet návštev na druhej strane hranice zanedbateľný, v čom hrá veľkú úlohu
všeobecná hospodárska zaostalosť skúmaných území. Cestujúci vyhľadávajú v prvom rade
voľnočasové aktivity, ale značný je aj počet ciest uskutočnených za účelom návštevy.
Z výskumov ďalej vyplýva, že rozhodujúcou hybnou silou cykloturistiky sú atraktivity, kvôli ktorým
boli respondenti ochotní urobiť aj obchádzku, alebo podstúpiť iné nepríjemnosti. Okrem atraktivít
je pri výbere trasy dôležitá aj bezpečnosť a terénne pomery. Drvivá väčšina cyklistických výletov mala
charakter krátkej túry. Viacdenný program si zvolil pomerne malý počet respondentov. Medzi
vyhľadávanými službami uvádzali možnosti stravovania, v menšej miere aj možnosť odpočinku.
Keďže na internete je dostupných viacero plánovačov trás, boli predstavené príklady vybraných
maďarských, slovenských a medzinárodných riešení. Mnohé z nich boli inšpiráciou aj pre tento
projekt. Na internete sú dostupné aj plánovače, spájajúce plánovač cyklotrás so sieťou dopravných
ciest. Takéto riešenie však v maďarsko – slovenskom pohraničnom území dosiaľ nebolo dostupné.
Workshopy (pracovné stretnutia) so stakeholdermi a interview so zástupcami inštitúcií vo veľkej
miere napomohli analytickej práci, výsledkom ktorej vznikla sieť vzťahov. V nej boli definované
problémy a ciele, na báze ktorých mohli byť sformulované požiadavky na objednaný softvér
plánovača ciest a jeho technickú špecifikáciu. Oblasťou záujmu plánovača ciest je minimálne 30 km
široké územie slovensko - maďarskej hranice. Aj preto musí aplikácia plánovača ciest zahrňovať cestu
vlakom z ktorejkoľvek stanice alebo zastávky slovenskej či maďarskej siete železníc, s možnosťou
napojenia na cykloturistické chodníky a atrakcie. Zostavený bol aj detailný zoznam kritérií, ktoré musí
systém spĺňať. Tieto kritériá boli uvedené aj v technickej špecifikácii výzvy na verejné obstarávanie
a hotový systém ich aj spĺňa.
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9 PRÍLOHY
9.1.1

PRÍLOHA 1A – Štruktúra POI na webe www.kenyi.hu

KENYI
POI
Ubytovanie a stravovanie

Infraštruktúra

Šport a zábava

nemocnica

rybárčenie, rybolov

klinika

bazén, plaváreň

hotel

fitness, posilňovňa

motel

ordinácia lekára
zdravotnícke zariadenie,
poliklinika
lekáreň

študentská ubytovňa, hostel

pobočka lekárne

aquapark

súkromné ubytovanie

výdajňa liekov

vodné športovisko

internát

iné zdravotnícke zariadenie

kino

turistická chata

laser game

iné ubytovanie

ordinácia zubného lekára
očná optika, optická
laboratórium, očná ordinácia
terapeutické masážne centrum
očné vyšetrenie, laboratórium
pre meranie zraku, ordinácia
liečebné kúpele

reštaurácia, jedáleň

klub pre seniorov

kaštieľ

hostinec, krčma

základná škola

hrad, zrúcanina hradu

pizzeria

stredná škola

skanzen

fast-food (rýchle občerstvenie)

gymnázium

pamätný strom, park

bagety

vysoká škola

Doprava, preprava

bufet

univerzita

raňajky, mliečny bar

odborná škola

šalátový bar

Verejná správa

bar

bod e-Maďarsko (?)

kaviareň

miestny úrad
orgány činné v trestnom konaní
(policajné riaditeľstvo, polícia)
samospráva (?)

penzión

hosťovský dom (hostinec)
horská chata
kemping

kaviareň
krčma

športový areál
kúpalisko

zoo, botanická záhrada, akvárium
cirkus
klub
disko

autobusová stanica, autobusová
zastávka
HÉV železničná stanica
železničná stanica a železničná
zastávka
železničná stanica úzkokoľajnej
železnice
prístav, prekladisko
hraničný prechod
prievoz, kompa, trajekt

Hierarchia sídelnej siete
(upravené)

piváreň

iný orgán verejnej správy
podanie

vináreň, vínna pivnica

diaľkové vykurovanie (?)

viecha

kostol, miesto uctievania

Bratislava a Košice – mestské okresy
a štvrte
okresné mesto

čajovňa

farský úrad, fara

mesto

cukráreň

múzeum

vidiecka obec

zmrzlina

snemovňa (?)

časť obce

pekáreň

vodovodné zariadenie (?)
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predajné miesta čerstvého mlieka 024 (automat ?)
iné stravovacie služby

auto umyváreň

Obchod

Kultúra, múzeá

Cyklisti

metro (?)

cirkevná kolekcia

smerová tabuľa (vpravo)

námestie

pomník, pamätník

smerová tabuľa (vľavo)

pobočka banky

smerová tabuľa (rovno)

motorové vozidlá (predajňa)

pomník - múzeum
miestna pamätihodnosť
(kolekcia histórie)
výstava

pošta

výstavná sieň

zmenáreň

súkromná zbierka

reklamná agentúra

župné (krajské) múzeum

právnik, advokát

muzeálna expozícia

turistické informácie

národné múzeum

prevod peňazí

dobová kolekcia

nové vozidlá

múzeum remesla

diely a príslušenstvo vozidiel

regionálne múzeum

nákupné centrum, nákupné stredisko

ďalšie

obchodný dom

socha, monument

cyklisti smerom k návesti (vpred)
identifikačná tabuľka existujúcej
trasy
Informačná tabuľa
návesť presmerovania dopravy
(vpravo)
návesť presmerovania dopravy
(vľavo)
návesť presmerovania dopravy
(vpred)
tabuľa – návesť pred odpočívadlom
(vpravo)
tabuľa – návesť pred odpočívadlom
(vľavo)
tabuľa – návesť pred odpočívadlom
(vpred)
odpočívadlo

bankomat

trh

cyklisti smerom k návesti (vpravo)
cyklisti smerom k návesti (vľavo)

úschovňa bicyklov

čerpacia stanica
lahôdky
zelenina
zdravé (organické, bio) a kóšer jedlo
vidiecky obchod
bylinárstvo
bicykle - doplnky
elektronika
pekáreň
športová výbava
novinový stánok, noviny
hudobniny, video
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9.1.2

PRÍLOHA 1B – Štruktúra POI na českých a nemeckých krajských web portáloch

Príklad POI použitých v cykloportáli Libereckého kraja:

-

Koupaliště

Cyklotrasy

-

Lyžování a snowboarding

Turistické trasy

-

Půjčovny lyží a skiservisy

Zájmové body (POI):

-

Adrenalinové sporty

Ubytování a stravování

-

Sportovní centra

-

Penziony

-

Bowling

-

Hotely a motely

-

Golf

-

Apartmány

-

Horolezectví

-

Chaty a chalupy

-

In-line brusle

-

Chatky a bungalovy

-

Jezdectví

-

Campy a autocampy

-

Letecké sporty

-

Turistické chaty a ubytovny

-

Squash, riccochet

-

Ubytování v soukromí

-

Tenis

-

Ranče, agroturistika

-

Vodní sporty

-

Restaurace a motoresty

-

Ostatní sporty

-

Pizzerie

-

Půjčovny kol, cykloservisy

Zajímavosti a cíle

-

Půjčovny sportovního vybavení

-

Hrady

Kultura a zábava

-

Zámky

-

Muzea a galerie

-

Ztíceniny hradů

-

Zábavní centra

-

Církevní stavby

-

Kulturní sttediska

-

Lidová architektura

-

Divadla

-

Další historické památky

-

Kina

-

Zoologické a botanické zahrady

Turistika

-

Chráněná území a rezervace

-

Informační centra

-

Vodní plochy a toky

-

Hraniční ptechody

-

Skalní města a útvary

-

Autobusové zastávky

-

Jeskyně

-

Zastávky ČD

-

Další ptírodní památky

Obchod a služby

-

Rozhledny a vyhlídky

-

-

Technické památky

Města a obce

-

Židovské památky

-

Zdravotnická zatízení
Města a obce

Sport

Multimedia

-

-

Bazény a aquaparky
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Webkamery

Príklad AOI použitých v cykloportáli Karlovarského Príklad POI použitých v cykloportáli Spolkovej republiky
kraja:
Hessen:
Autokempy
- Train stations
Cykloservisy

-

Bed + Bike

Hraniční ptechody

-

Eating + Sleeping

Informační tabule

-

Rent a bike

Kostely

-

Bus stop (tourist-bike- bus -service)

Obce

-

Advice (upozornenia na cestách)

Koupaliště

-

Youth hostels

Průjezdní místa

-

Rescue meeting point

Pikniková místa

-

Points of interest

Ptírodní zajímavosti

-

Castle

Restaurace

-

Camping Ground

Rozhledny

-

Airport

TIC

-

Handcraft/Industrial Heritage

Ubytování

-

Church/Convent/Monastery

Vodácká stanoviště

-

Mill/Timber-framed

Zastávky

-

Nature/Parks

Zdravotnická zatízení

-

Swimming Pool

-

Sports and Leisure facilities

-

City/Monument

-

Entertainment

-

Water/Dam

-

Zoo

-

Other

Památky

- Tourist Information
Types of surfaces usd in cycle portal of Bundesrepublik
Hessen:
- Asphalt
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-

Concrete, Cobblestone (betón, dlaždice)

-

Gravel (štrk)

-

Soil

-

Other

-

No information

9.1.3
-

PRÍLOHA 1C – Štruktúra POI na stránkach mapy.trnava-vuc.sk/sk
Hrad, zámok
Hraničný prechod
Informačná tabuľa
Jaskyňa
Kostol, fara, chrám
Kúpalisko
Lekáreň
Mesto
Most
Obec
Ostatné pamiatky
Pamiatka UNESCO
Piknikové miesto
Predajňa, požičovňa a servis bicyklov
Prírodná zaujímavosť
Reštaurácia, občerstvenie
Technická pamiatka
TIC (Turistické informačné centrum)
Ubytovanie
Vyhliadková veža
Zastávky ŽSR
Zaujímavý bod
Zdravotnícke zariadenia
Zrúcaniny
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9.1.4

PRÍLOHA 2 - Návrh vrstvy cyklotrás a jej atribúty

Field Name

Field Type

Field
Length

Field Description

SHAPE

BLOB

–

Polyline

Farba cyklotrasy:

COLOR

Text

-

RED - výlučne cyklomagistrály – diaľkové
trasy, ktoré vedú viacerými okresmi a častokrát
i krajmi - najčastejšie vedú údoliami riek alebo
prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu
najzaujímavejšími miestami krajiny, pričom sa
kladie dôraz na nenáročnosť týchto trás

-

BLUE- paralelné trasy k diaľkovým
cyklomagistrálam - dlhšie trasy mimo
magistrály, resp. náročnejšie trasy mimo
magistrál

-

GREEN - stredné a nenáročné trasy,
okruhy zdravia a rodinné trasy

-

YELLOW - spojky medzi cyklotrasami
alebo krátke odbočky k rôznym prírodným,
historickým a technickým zaujímavostiam
OTHER – iná farba – neoficiálna cyklotrasa
RECOM – odporúčaná cyklotrasa – cyklotrasa
nachádzajúca sa medzi odporúčanými
v cykloturistických mapách VKU Harmanec

6

-

NUMBER_

Text

10

Číslo trasy (5205, EV-13)

PATH_NAME

Text

120

Názov trasy (napríklad Dunajská cyklistická cesta Danube cycle track)

Typ – účel cyklotrasy:

TYPE

Text

-

ROAD - Trasy sú zjazdné všetkými
druhmi bicyklov (cestné, trekkingové, horské).
Sú obyčajne vedené po asfaltových, prípadne
penetrovaných cestách. Využívajú sieť ciest II. a
III. triedy, asfaltové účelové komunikácie. V
symbolike orientačných cykloprvkov sa používa
pri veľkých i malých cyklosmerovkách logo
cyklistu vo farbe príslušnej trasy. Cyklista ide po
rovine.

-

MTB (Mountain) - horská cykloturistika

4
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- Trasy sú obyčajne zjazdné iba na horských
bicykloch
(prípadne
na
trekkingových
bicykloch). Zväčša vedú po makadamových,
lesných a poľných cestách s prírodným
povrchom. Platí tu častokrát zásada, že po
období dažďov sú nezjazdné. V symbolike
orientačných cykloprvkov sa používa pri
veľkých i malých cyklosmerovkách logo cyklistu
vo farbe príslušnej trasy. Cyklista ide do kopca.
- CB, TB – cross bike, trekking - Trasy sú zjazdné
na horských bicykloch a na trekkingových
bicykloch
Náročnosť cyklotrasy:

DIFFICULTY

Text

-

REKREA - Menej náročné
trasy a okruhy pre oboznámenie sa s jazdou na
bicykli. Vyžadujú základy techniky jazdy na
bicykli a základný fyzický fond.

-

SPORT - Náročnejšie
športové okruhy alebo cyklotrasy, ktoré
vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na
bicykli a dobrú fyzickú kondíciu.

6

EXPERT - Náročné trasy a
okruhy pre cykloturistov, ktoré venujú tomuto
koníčku dostatok času. Musia mať veľmi dobre
zvládnutú techniku jazdy na bicykli a veľmi
dobrú kondíciu. Trasy takéhoto charakteru sú
vedené väčšinou po prírodných cestách v
horskom prostredí, určených pre MTB.
Povrch cyklotrasy:
 ASPHALT - asfaltový povrch štátnych ciest
triedy a niektorých hrádzí a účelových
komunikácií.
 FOREST - Patria sem neupravené cesty a
chodníčky s prírodným hlinitým povrchom. Je
to väčšina poľných a lesných ciest, ako i časť
zjazdných turistických chodníkov a cestičiek.
 COMBINED - kombinácia
Význam cyklotrasy:
 Medzinárodný
 Nadnárodný
-

SURFACE

Text

10

IMPORTANCE

Text

20
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Regionálny
Miestny

ADMIN

Text

50

Správca - napríklad Bicyglo Trnava

NUTS3

Text

5

ID kód kraja NUTS3 podľa www.statistics.sk – napríklad
SK042

NOTE_

Text

254

Poznámky k cyklotrase

SOURCE

Text

50

Zdroj atribútových dát - napríklad KSK – Košický
samosprávny kraj

ORIGIN

Text

30

Počiatočný bod cyklotrasy

FROMTO

Text

64

Počiatočný a koncový bod cyklotrasy

DESTINATION

Text

30

Koncový bod cyklotrasy

VDT

Short Integer

Vertical distance there – prevýšenie tam (m)

VDB

Short Integer

Vertical distance back – prevýšenie späť (m)

SOURCE_SHP

Text

50

Text

12

MARKING

STATUS_QUO

KM
KM_OMA

Text

1

Short Integer
2
- Precision:
Short Integer
2
- Precision:

Zdroj geometrických dát – napríklad OSM –
prispievatelia OpenStreetMap
Typ značenia:
INTL. (EV6) - medzinárodné
- LOCAL - miestne
NO - bez značenia
OFFICIAL - Slovak official according to STN
(Slovak Technical Norm) - 0xx, 2XXX, 5XXX,
8XXX
PAPER_ONLY - len v zoznamoch príp. Mapách
avšak nie v teréne - napríklad Bratislava
(Cyklokoalícia tracks)
UNKNOWN - nie je známe
Stav cyklotrasy:
- E – existujúca

-

P – plánovaná (navrhovaná)
N – oficiálne nejestvujúca
Dĺžka cyklotrasy v km podľa oficiálneho zdroja

-

Dĺžka cyklotrasy podľa www.oma.sk (OSM dáta)

-

Dĺžka cyklotrasy vyplývajúca z jej geometrie v projekcii
WGS-84
Source: www.sck.sk, TTSK (2011): Jednotná koncepcia cyklotrás na území TTSK

Shape_Length

Double

Dátová štruktúra pre ostatné vrstvy je súčasťou samostatného dokumentu.

160

9.1.5

PRÍLOHA 3 - Funkcionalita zahraničných route plannerov - porovnanie

OpenRouteService

YOURS

Európa

Svet

Autom (najrýchlejšie - km)

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

Autom (najkratšie - čas)

ÁNO

ÁNO

NIE

Bicyklom (najkratšie - čas)

ÁNO

ÁNO

Bicyklom (najrýchlejšie - km)

čiastočne

Bicyklom (najbezpečnejšie)

Funkcionalita

OpenTripPlanner

OSRM

TripGo

BRouter

Svet

Svet

Vybrané
mestá

Svet

Vybrané
mestá

Stredná
Európa

Svet

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

test

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

test

NIE

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

Bicyklom (najpokojnejšie)

najbezpečnejšie

čiastočne

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NIE

NIE

Pešo

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

najkratšie

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Pešo (najbezpečnejšie priechody)

Routino

BBBike @
World

MapQuest

Pokrytie

CycleStreets

Vybrané
UK
UK
mestá
Mód (druh) dopravy a prepravy

HoofMarker GraphHopper

ŤZP (vozíčkar)

ÁNO
(podprojekt)

NIE

NIE

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

ÁNO

NIE

NIE

Slepá osoba

NIE

NIE ?

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Turista

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Na koni

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Rozšírené možnosti vyhľadávania trasy
Zahrnutie obmedzení v odbočeniach

NIE

čiastočne

NIE

čiastočne

ÁNO

ÁNO

čiastočne

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NIE

Podrobnosti o vozidle (výška, ...)

NIE

NIE

nie je známe

ÁNO

nie je známe

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Priebežné (via) body

ÁNO

ÁNO

iba API

9 online; 99
offline

ÁNO

ÁNO

ÁNO

zmena
módu

ÁNO

obmedzene

ÁNO

NIE

Manuálne nastaviteľná rýchlosť (km/h)

NIE

NIE

čiastočne

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

čiastočne

NIE

NIE

NIE

NIE

Vyhnutie sa územiu ...

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

ÁNO

NIE

NIE

NIE

Vyhnutie sa hraniciam...

NIE

NIE

NIE

NIE

nie je známe

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Vyhnutie sa mostom alebo tunelom

NIE

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NIE

nastaviteľné

NIE

ÁNO

NIE
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Vyhnutie sa konkrétnym typom ulíc

Počíta s kopcovitosťou terénu

ÁNO

NIE

NIE

NIE

Počíta s prítomnosťou schodov

čiastočne

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Turistické trasy

ÁNO

ÁNO

NIE

čiastočne

nastaviteľné

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO, if
elevation
data
available

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Doprava v reálnom čase

čiastočne

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Zahrnutie vodnej (lodnej) dopravy

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

nie je známe

ÁNO

NIE

NIE

nie je známe

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

S bicyklom po diaľnici Routes bicycles over motorways
with bicycle = ÁNO

verejná doprava
Trasy

nie je známe

nie je známe nie je známe

NIE

nie je známe nie je známe

NIE

ÁNO

nie je známe

ÁNO

nie je známe

nie je známe

Cestovný poriadok

nie je známe

nie je známe nie je známe

NIE

nie je známe nie je známe

NIE

ÁNO

nie je známe

ÁNO

nie je známe

nie je známe

GTFS input

nie je známe

nie je známe nie je známe

NIE

nie je známe nie je známe

NIE

ÁNO

nie je známe

ÁNO

nie je známe

nie je známe

Transfery (?)

nie je známe

nie je známe nie je známe

NIE

nie je známe nie je známe

NIE

ÁNO

nie je známe

ÁNO

nie je známe

nie je známe

Multimodalita (možnosť použitia viacerých dopravných
módov)

nie je známe

nie je známe nie je známe

NIE

nie je známe nie je známe

NIE

ÁNO

nie je známe

ÁNO

nie je známe

nie je známe

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

taktiež
zlúčiteľné s
Google
Street View

NIE

NIE

používateľské prostredie
Inštrukcie k trase

Maplety (?)

ÁNO

NIE

Relácie k trase

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

Viacjazyčné inštrukcie

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

možné

ÁNO

ÁNO

Permalink (trvalý odkaz ?) k trase

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

Krátky odkaz na trasu

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

GPX export

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

Možnosti editovania v programe Potlatch

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO
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Možnosti editovania prostredníctvom diaľkového
ovládania

NIE

Mobilné zariadenie (malá obrazovka)
Výškový profil

Offline aplikácie

Only Germany

Marble,
OsmAnd

NIE

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

Marble,
OsmAnd

NIE

Marble

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

NIE

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

NIE

v štádiu
vylepšovania

NIE

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

NIE

NIE

Marble

NIE

Len offline
použitie s
Locus,
OruxMaps,
OsmAnd

Service information
Open source

vyhľadávač
trasy ( routing
engine)

ÁNO

čiastočne

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

GraphHopper

ÁNO

API pre tretiu stranu

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

na
vyžiadanie

len offline

ÁNO

NIE

ÁNO

Záruka služby

99%

NIE

Dostupné
platené SLA

99.9%

99.9%

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Dostupné
platené SLA

Pravidelné aktualizácie

new update
mechanism
since 06/2014

NIE

niekoľko x
do týždňa

2 x do
týždňa

týždenne

denne

týždenne

týždenne

NIE

týždenne

NIE
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denne

