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„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“  
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Projekt je financovaný z grantu  

Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. 
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

  
 

Fotodokumnetácia semináru „Značenie cyklotrás“ 
3. – 5. Októbra 2016, Lipany, Slovensko 

8.30 – 18.00 

Pondelok, 3.10.2016  - Navrhovanie cykloturistických trás 

Blok 1     8.30 – 12.30   Cykloturistické trasy – úvod do problematiky 

       

     Lektori: Tomáš Paľo,  Viera Štupáková, cykloznačkári SCK 

Témy: 

1. Základné pojmy podľa slovenských technických noriem, technických podmienok a zákonov. 

diskusia 

2. Značenie cykloturistických trás v Európe a vo svete 

diskusia  

3. Delenie cyklotrás a ich kategorizácia, evidencia 

diskusia 

Obedňajšia prestávka – obed 
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Blok 2     13.30 – 18.00 Navrhovanie cykloturistických trás  

Témy: 

4. Legalizácia 

cykloturistických trás – 

proces a jeho príprava 

diskusia 

5. Navrhovanie vedenia 

cykloturistickej trasy – 

rozbor územia, mapové 

podklady,  rekognoskácia, 

tvorba podkladov pre 

zjednodušenú 

dokumentáciu – ukážka 

na prípadových štúdiách 

diskusia 

 

6. Materiál a pomôcky na značenie cykloturistických trás – popis a ukážky rôznych materiálov, 

formuláre pre záznamy, šablóny, pracovné pomôcky a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločná večera 
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Utorok, 4.10.2016 – Realizácia zjednodušenej projektovej dokumentácie  

Blok 3   8.30 – 12.00   Rekognoskácia v teréne – práca v skupinách 

1. Rekognoskácia - zber dát v teréne: 
 -     vysvetlenie princípov vedenia trasy v teréne 
-      práca s GPS, zameranie trasy, 
- zápis, vypracovanie náčrtov a poznámok – čo je potrebné si všímať 
- fotodokumentácia 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smer Rožkovianske rybníky – 

cyklotrasa EuroVelo 11 
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  Obedňajšia prestávka – spoločný obed 

 

Blok 4  13.30 – 18.00   Spracovanie dát, vypracovanie zjednodušenej 
projektovej dokumentácie  – práca v skupinách 

1. Spracovanie údajov z GPS: 
 – určenie textačných stanovíšť 
a textácie na smerové tabuľky,  
-   určenie maximálneho 
stúpania pre definovanie 
obtiažnosti cyklotrasy 
 

2. Zakreslenie textačných 
stanovíšt do fotodokumentácie 
a mapového podkladu 
 

3. Určenie 
vlastníckych/správcovských   

vzťahov podľa údajov z rekognoskácie     
a práca s katastrálnymi mapami 
 

4. Vypracovanie zjednodušenej správy 
ako podkladu pre legalizáciu 
cyklotrasy – zakreslenie do mapy, 
zakreslenie do katastrálnej mapy, 
výkaz výmer, textácie pre realizáciu 
smerových tabuliek, vlastnícke 
a správcovské vzťahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večera  
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Streda, 5.10.2016  - Realizácia cykloturistickej trasy 

Blok 5  8.30 – 12.00   Príprava pracovných pomôcok  a materiálov – práca v 
skupinách 
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1. Zhotovenie šablón pre maľované tvarované značenie – prezentácia a realizácia  
 

2. Príprava cykloturistických značiek - cyklosmeroviek– nitovanie, montáž, inštalácia 
 

3. Realizácia maľovaného tvarovaného značenia  - základné zručnosti, pomôcky, náradie 
a nástroje pre prácu v teréne 

Obedňajšia prestávka 

Blok 6  13.30 – 17.00   Realizácia cykloturistického značenia na trase v teréne  – práca 
v skupinách 
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1. Práca cykloznačkára s projektovou dokumentáciou v teréne 
 

2. Príprava rôznych typov povrchov  pre realizáciu značenia 
 

3. Realizácia značenia na cykloturistickej trase 
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Ukončenie semináru – odovzdanie listu o absolvovaní odborného semináru  

 

 


