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1.  Identifikačné údaje 

1.1  Stavba 

Názov:     Generel cyklistickej dopravy mesta Senica 

Miesto:     Mesto Senica 

Zoznam dotknutých obcí a k. ú.: Navrhované cyklotrasy sa nachádzajú na týchto k. ú.: 

k. ú  Senica (855 006) 

k. ú.  Kunov (829 862) 

Plánované termíny začatia a ukončenia činnosti: 2017- 2022 

Stupeň:    Územný generel 

1.2  Objednávateľ 

Názov:     Mesto Senica 

Adresa:    Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica 

IČO:     00 309 974 

1.3  Zhotoviteľ 

Názov:     Cykloprojekt, s.r.o. 

Adresa:    Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré Mesto 

IČO:     47 553 111 

DIČ:     2023969321 

IČ DPH:    SK2023969321 

Vedúci projektant:   Ing. arch. Andrej Jáchim 

     tel.: +421 905 948 611 

     e-mail:  andrej.jachim@cykloprojekt.sk 

Zodpovedný projektant:  Ing. arch. Janetta Ivanovová 

Odborná spolupráca:   Ing. Viktor Neumann 

Spracoval:    Ing. arch. Janetta Ivanovová 

Ing. arch. Andrej Jáchim 

     Ing. arch. Andrea Lacková 

mailto:andrej.jachim@cykloprojekt.sk
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2.  Zdôvodnenie územného generelu 

2.1  Účel a ciele územného generelu 

Účelom územného generelu cyklistickej dopravy v meste Senica je navrhnúť komplexnú 

hlavnú a doplnkovú cyklistickú infraštruktúru na území mesta so všetkými príslušnými 

zložkami a nárokmi na priestor. 

Jeho cieľom je nastolenie funkčnej koncepcie rozvoja udržateľného spôsobu dopravy 

a zníženie podielu motorovej dopravy v meste na základe myšlienky rozvoja „zdravého“ 

mesta. Zvýšením kvality cyklistickej infraštruktúry kladne prispieť k ďalšiemu rastu používania 

bicyklov v rámci dopravy v meste. To vo svojom dôsledku povedie k väčšej priepustnosti 

mesta pre všetky druhy dopravy. 

Návrh musí zohľadňovať jestvujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a plynule na ňu 

nadviazať. Musí vo výraznej miere prispieť k bezpečnosti cyklistov ale aj chodcov a vodičov 

motorových vozidiel. 

Územný generel je územnoplánovací podklad pre spracovanie alebo doplnenie záväznej 

územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu mesta. 

 

 

 

 

Foto č. 1: Ilustračné foto 
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2.2  Zdôvodnenie projektovej dokumentácie 

Čoraz rýchlejší a intenzívnejší spôsob života v mestách sprevádzajú rastúce nároky 

na mobilitu. Problémom Senice je, podobne ako väčšiny miest na Slovensku, že potreby jej 

obyvateľov sú v čoraz väčšej miere uspokojované individuálnou automobilovou dopravou. 

To zákonite vedie ku kongesciám a k volaniu po budovaní nových ciest a parkovísk. 

Efektívnejšou a navyše aj trvalo udržateľnou cestou rozvoja mestskej mobility je podpora 

rozvoja cyklistickej dopravy pri súčasnej podpore verejnej osobnej dopravy. Je potrebné 

vytvoriť také podmienky, aby bol bicykel použiteľný bez obmedzení ako plnohodnotný 

dopravný prostriedok pri ceste do zamestnania a do škôl, za nákupmi, službami či 

voľnočasovými aktivitami. 

V mestách, ktoré sa touto cestou vydali, získali časom cyklisti (zvýšenie bezpečnosti) 

i motoristi (menej áut = menej kongescií). Navyše klesla potreba budovať a udržiavať viac ciest 

pre pribúdajúce vozidlá. 

Medzi ďalšie prínosy kvalitnej cyklistickej infraštruktúry patrí aj zlepšenie zdravia miestnej 

populácie, ochrana životného prostredia a rozvoj cestovného ruchu. 

V súlade s usmerňujúcimi dokumentami Svetovej zdravotníckej organizácie Európska únia 

a jej členské štáty odporúčajú minimálne 60 minút fyzickej aktivity miernej intenzity denne 

v prípade detí a mladých ľudí a minimálne 30 minút v prípade dospelých a seniorov. Práve 

na naplnenie týchto odporúčaní je ideálne napr. dochádzanie do práce či do školy pešo alebo 

na bicykli. Prínosom bude v dlhodobom horizonte zdravšie miestne obyvateľstvo a nižšie 

výdavky na zdravotníctvo. 

Rozšírené používanie bicykla ako prostriedku prepravy pomáha obmedzovať negatívny vplyv 

automobilovej dopravy, najmä hluk, emisie plynov a prachových častíc. Návrhy na zlepšenie 

infraštruktúry pre cyklistov, ktoré sú obsahom tohto územného generelu, môžu pomôcť 

výrazne zvýšiť popularitu tohto spôsobu dopravy a viesť časť obyvateľov k obmedzeniu 

používania motorovej dopravy pri každodennej preprave najmä na krátke vzdialenosti 

v rámci mesta alebo pri ceste z mestských častí do centra mesta. 

To vytvára predpoklady na znižovanie podielu plochy určenej pre automobilovú dopravu 

(dynamickú i statickú) na celkovom verejnom priestore v prospech ekologickej nemotorovej 

dopravy a zelene. 
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2.3  Záujmová oblasť územného generelu 

2.3.1 Širšie vzťahy 

Mesto Senica sa nachádza v západnej časti Slovenska v Trnavskom kraji, v severnej časti 

regiónu Záhorie. Senica je rovnako hlavným centrom okresu Senica. Okres Senica z južnej 

časti obopína okres Malacky, ktorý patrí už do Bratislavského kraja. Od hlavného mesta 

Bratislavy je Senica vzdušnou čiarou vzdialená približne 60 km. Po cestných komunikáciách je 

táto vzdialenosť 82 km. 

Z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska sa mesto Senica nachádza v Chvojnickej 

pahorkatine, ktorá prislúcha do oblasti Záhorskej nížiny. 

Senica sa rozprestiera na ploche 50,32 km2. Cez mesto preteká potok Teplica, ktorý je 

pravostranným prítokom rieky Myjavy. Mesto Senica leží v blízkosti stretu Záhorskej nížiny 

a Karpát, nakoľko východne od mesta Senica sa rozprestiera Myjavská pahorkatina a severne 

sa tiahne pohorie Biele Karpaty. 

Mesto je hlavnou spádovou oblasťou okresu Senica, preto plní najmä obchodnú, priemyselnú 

a kultúrnu funkciu. Zároveň sa nachádza v blízkosti hraníc s Českou republikou (30 km od 

Hodonína) a v relatívnej blízkosti sú i hranice s Rakúskom (40 km do Hohenau an der March).  

 

Mapa č.1 : Poloha Senice v rámci západného Slovenska 

(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Senica_(okres)) 

2.3.2 Vymedzenie riešeného územia 

Riešené územie ohraničuje hranica k. ú. Senica (855 006) a k. ú. Kunov (829 862). Väčšina 

navrhovaných opatrení je situovaná v intraviláne mesta, do extravilánu zasahujú prevažne 

cyklistické trasy regionálneho, celoštátneho a medzinárodného charakteru, na ktoré v riešení 

len nadväzujeme a odporúčame ich dobudovať. Samostatnou kapitolou sú rekreačné trasy, 
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ktoré sú však navrhované najmä po jestvujúcich povrchoch s doplnením cykloturistického 

značenia. 

 

 

Mapa č. 2: k.ú. Senica (855 006) s doplnením plánovaných investičných zámerov v rámci mesta. 
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3.   Podklady a údaje návrhu 

3.1  Dopravno-inžinierske údaje 

 Zoznam časti obcí a základných sídelných jednotiek v Trnavskom kraji (2016) 

3.1.1 Zdroje a ciele dopravy 

Medzi najdôležitejšie lokálne ciele dopravy patrí autobusová a železničná stanica. Nakoľko sa 

železničná stanica nachádza v okrajovej časti mesta, odporúčame tu vybudovať prestupnú 

stanicu bike and ride – vo výkresovej dokumentácii je na príslušnom mieste vyznačené 

navrhované bezpečné parkovisko pre bicykle. 

Ďalším výrazným cieľom dopravy je priemyselná oblasť rozkladajúca sa na juhovýchode 

mesta. Veľká časť zóny sa stále buduje a práve jej napojenie na obytné zóny/sídliská, bude 

zohrávať kľúčovú úlohu v snahe zvýšiť podiel cyklistickej dopravy pri preprave obyvateľov 

za prácou. 

Ostatné ciele dopravy predstavujú školy, obchodné centrá, úrady, rekreačné areály a ďalšia 

občianska vybavenosť. Úlohou a ambíciou tohto územného generelu je všetky spomínané 

body obslúžiť a doviesť k nim bezpečne cyklistov, čím sa podporí odľahčenie motorovej 

dopravy v meste a zvýši sa tak bezpečnosť nielen cyklistov ale aj chodcov. 

Zdroje a ciele cyklistickej dopravy sú zakreslené vo výkresovej dokumentácii (výkres č. 3). 

3.2 Umiestnenie stavby 

 Územný plán mesta Senica 

 Dopravno-inžinierska štúdia - obchvat mesta Senica´ 

 Dopravno-inžinierska štúdia - okružná križovatka Hlbocká 

 Dopravno-inžinierska štúdia - chodník Kasárenská 

 Dopravno-inžinierska štúdia prepojenia II500 

 Dopravno-inžinierska štúdia - cesta C - Kaplinské pole 

 Situácia - Kunov Rezort 

 Situácia - Rezidencia Slnečnicová 

 Situácia - Retail park 

 Situácia - chodník Parovce 

 Situácia - IBV Mlyny 

3.3 Technické podklady 

Presné rozmerové usporiadanie cyklistických trás, riešenie križovatiek, zvislé a vodorovné 

dopravné značenie bude predmetom nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie. Bude 

odvodené od predpokladaných intenzít prevádzky chodcov a cyklistov a priestorových 

možností v danom mieste. Šírky a kategórie sú stanovené a vyplývajú na základe požiadaviek 

definovaných v: 
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 STN 73 6100 – Názvoslovie pozemných komunikácií 

 STN 73 6100 – Projektovanie ciest a diaľnic 

 STN 73 6102 – Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 

 STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií 

 STN 73 6201 – Projektovanie mostných objektov 

 STN 73 6425 – Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky 

 STN 01 8020 – Odstavné plochy a parkovacie plochy cestných vozidiel 

 STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

 TP 7/2014 – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 

 TP 04/2004 – Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych 

komunikáciách;  MDPT SR: 2004 

 TP 13/2005 – Projektovanie odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách, 

MDPT SR: 2005 

 TP 15/2005 – Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných 

prieťahov v obciach a mestách,  MDPT SR: 2005 + Dodatok č. 1/2006 k TP 15/2005, 

MDPT SR: 2007 

Cyklistické cestičky a trasy sú navrhnuté v štyroch základných kategóriách: 

3.3.1 Samostatná cyklistická cestička 

Samostatná nemotoristická komunikácia určená pre cyklistov, oddelená od iných druhov 

dopravy. 

 

Obr. č. 1: Zvislé dopravné značenie – začiatok C8 a koniec C18 samostatnej cyklistickej cestičky. 

3.3.2 Cyklistické pruhy 

Pruhy vyhradené pre cyklistov v rámci hlavného dopravného priestoru. 

 

Obr. č. 2: Zvislé dopravné značenie – začiatok IP 20a a koniec IP 20b vyhradeného cyklistického pruhu. 
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3.3.3 Koridor pre cyklistov 

Cyklokoridor, piktokoridor – vyznačenie ideálnej stopy pre cyklistov v jazdnom pruhu. 

Vyznačuje sa príslušným dopravným značením V8c. Priestor piktokoridoru môžu využívať aj 

ostatní účastníci cestnej premávky, pokiaľ ho práve nevyužívajú cyklisti. 

 

Obr. č. 3: Vodorovné dopravné značenie V 8c vyznačujúce cyklopiktokoridor. 

3.3.4 Združený priestor pre chodcov a cyklistov 

Miestna komunikácia, po ktorej sa môžu spoločne pohybovať chodci aj cyklisti. Cyklisti 

a chodci môžu byť oddelení úzkym pásom zelene, varovnou dlažbou či vodorovným 

dopravným značením. 

 

Obr. č. 4: Zvislé dopravné značenie – začiatok C13 a koniec C18 cyklistickej cestičky vedenej 

rovnobežne s chodníkom pre chodcov. Oddelenie chodcov a cyklistov je realizované fyzickou 

prekážkou – varovná dlažba, výšková zmena, pás zelene, zmena povrchu komunikácií a pod. 

 

Obr. č. 5: Zvislé dopravné značenie – začiatok C12 a koniec C18 združeného priestoru pre 

chodcov a cyklistov. Chodci a cyklisti sú vedení na spoločnej MK bez akéhokoľvek vizuálneho či 

fyzického oddelenia. 

3.4  Podklady o území 

3.4.1 Prírodné podmienky na rozvoj cyklistickej dopravy 

Prvky krajinnej štruktúry ako geologický podklad, povrch, ovzdušie a vodstvo formuje vzhľad 

krajiny ktorý určuje vhodnosť alebo nevhodnosť územia na rozvoj cyklistickej dopravy.  
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Senica má napriek situovaniu v pahorkatine ideálnu možnosť na rozvoj cyklotrás – celé 

územie mesta totiž leží na rovine. 

Mestská časť Kunov je obľúbenou miestnou rekreačnou oblasťou. V bezprostrednej blízkosti 

Kunova sa nachádza Kunovská priehrada, ktorá je s mestom Senica spojená už existujúcou 

cyklotrasou, ktorá vedie popri potoku Teplica, čiže pre cyklistov, či peších turistov alebo in-

line korčuliarov je pripravená možnosť spoznať rozmanitosť tunajšej prírody po náučnom 

chodníku, ktorý vedie cez cyklotrasu ale aj cez rekreačnú oblasť. 

3.4.1.1 Klimatické pomery 

Riešené územie je zaradené do teplej mierne suchej klimatickej oblasti (mapa č. 3.). Teplá 

oblasť má ročne viac ako 50 letných dní. Na tomto území sú len mierne zimy, priemerná 

januárová teplota je -2 až -3°C. Priemerná júnová teplota je 18 - 19°C, priemerné ročné teploty 

sa pohybujú v rozpätí 9 - 10°C. Počet dní so snehovou pokrývkou je okolo 40. Oblasť má dlhší 

slnečný svit, ktorý trvá vo vegetačnom období viac ako 1 500 hodín. Celkový úhrn zrážok je 

okolo  550 - 600 mm ročne. Klimatické pomery sú vzhľadom na teplú oblasť a výhodné teploty 

veľmi vhodné pre rozvoj a využívanie cyklistickej dopravy vo veľkej miere. 

 

Mapa č.3: Klimatické oblasti okresu Senica (Zdroj: Atlas krajiny SR) 

3.4.1.2 Sklon svahov a expozícia reliéfu 

Sklon svahov je rozdielny, avšak v prevládajúcej časti okresu Senica je rovinaté územie 

(59,39 %) alebo len mierne svahy (23,14 %). Väčší sklon svahov môžeme pozorovať smerom 

k úpätiu Bielych Karpát (mapa č.4).  Samotné mesto má vo svojom bezprostrednom okolí len 

rovinu bez prejavu plošnej vodnej erózie. 
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Mesto Senica má z vyššie uvedených dôvodov vhodné podmienky na vytvorenie dopravných 

cyklistických trás, nakoľko cyklistika v rovinatom území poskytuje vysokú mieru komfortu 

a primeranú náročnosť. 

Tabuľka č. 1: Percentuálny podiel kategórií svahu v okrese Senica (http://www.podnemapy.sk) 
*Kategórie svahu: 

 

 0 – 1° - rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie 

 1 – 3° - rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie 

 3 – 7° - mierny svah 

 7 – 12° - stredný svah 

 12 – 17° - výrazný svah 

 17 – 25° - príkry svah 

 nad 25°- zráz 

 

 

Mapa č. 4: Kategórie svahov okolí mesta Senica (Zdroj: www.podnemapy.sk) 

Okres 
Kategórie svahu* 

0 – 1 1 – 3 3 – 7 7 – 12 12 – 17 17 – 25 Nad 25 

Senica 59,39 0,19 23,14 9,43 5,32 2,48 0,06 

http://www.podnemapy.sk/
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3.4.2 Chránené územia 

Na území okresu Senica sa nenachádzajú žiadne národné parky, avšak v okrajových častiach 

okresu sa nachádzajú chránené krajinné oblasti - CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie a CHKO 

Biele Karpaty (mapa č. 5). Nájdeme tu aj chránené územia ako chránený areál Rudno, 

Jubilejný les, Kotlina a Rudava, či národnú prírodnú rezerváciu Červený rybník a Zelienku 

alebo prírodné pamiatky ako Chvojnica, Kamenec, Kyseľová, Mníchova úboč, rieka Myjava, 

Zrubárka a prírodná rezervácia Jasenácke a Vanišovec. 

 

Mapa č. 5: Chránené krajinné oblasti Slovenska 

(Zdroj: http://www1.enviroportal.sk/images/indikatory/atribut/0014/1456/image003.jpg) 

3.4.3 Doprava v riešenom území 

Senica má menej výhodnú dopravnú polohu vzhľadom na dopravné ťahy, nakoľko je bokom 

od diaľnic (D1 a D2), rovnako ňou neprechádza žiadna významná železničná trať. Senica je len 

významnejším dopravným koridorom v spojení ČR-SR, kde cez mesto prechádza cesta 

I. triedy (č. 51), ktorá spája Hodonín, Holíč, Senicu a Trnavu. 

3.4.3.1 Cestná doprava 

Senicou prechádza významný dopravný ťah, cesta I./51, ktorá spája Hodonín a Trnavu. 

Spomínaná trasa je často využívaná na nákladnú dopravu tovaru. S hlavným mestom 

Bratislava nemá Senica významné cestné spojenie, diaľnica D2 je odtiaľto vzdialená cca 

30 km. Cez mesto prechádza cesta II./500. Skúmaným územím prechádzajú aj cesty III. triedy - 

č. 1149 a 1150. V meste sa nachádza autobusová stanica, cez ktorú prechádzajú rôzne 
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autobusové linky. Dopravca ARRIVA Trnava, a.s. cez pracovné dni zabezpečuje 8 priamych 

autobusových spojení do hlavného mesta Bratislavy. 

Po meste Senica je možná preprava aj miestnou MHD, ktorá má 4 linky, ktoré premávajú 

v rámci mesta a prímestských častí. 

 

Mapa č. 6: Cestná sieť v meste Senica (Zdroj: http://www.cdb.sk) 

3.4.3.2 Letecká doprava 

V blízkosti mesta sa nachádza aj letisko (ICAO: LZSE), ktoré je neverejným vnútroštátnym 

letiskom. Je využívané prevažne na súkromné lety, športové lety, výučbu pilotáže vetroňov 

a parašutizmus. Rovnako je priestor možné prenajať na uskutočnenie rôznych akcií (napr. 

festivalov a podobne). Prevádzkovateľom letiska je občianske združenie - Záhorácky Aeroklub 

Senica. 

 

Mapa č.7: Letiskový priestor v Senici 

(Zdroj: http://www.ak-senica.sk/) 
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3.4.3.3 Železničná doprava 

V meste sa nachádza  železničná trať s prevádzkou len osobných vlakov. Železničná stanica 

Senica leží na trati ŽSR č. 116 Kúty – Trnava. Železničná stanica prešla v roku 2012 a 2013 

rekonštrukciou. V bežný pracovný deň je 14 vlakových spojení smerom na Bratislavu 

s prestupom v Trnave alebo v Kútoch. 

 

Mapa č.8: Železničná sieť Slovenska (Zdroj: http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-

cesta/marketing/tabulky-tratovych-pomerov/mapa-siete-zsr.html?page_id=921) 

 

Fotografia č. 2: Železničná stanica Senica - dostatok priestoru pre vybudovanie bike and ride pointu 
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3.4.4 Demogeografické údaje 

Vývoj mesta Senica ovplyvnili v minulosti najmä vlastníci hradu Branč. Novodobé dejiny 

mesta Senica sa začali písať v roku 1960, kedy sa Senica stala okresným mestom pre obce 

a mestá bývalých okresov Senica, Skalica, Myjava a čiastočne Malacky. Senici však chýbala 

infraštruktúra, nakoľko v tom období mala Senica okolo 8 000 obyvateľov.  

V súčasnej dobe je Senica stále okresným mestom, avšak v súčasnosti k okresu prislúcha 31 

obcí, kým v 60. rokoch to bolo 77 obcí.  

Podobne ako mnohé ďalšie mestá Slovenska i Senica bola výrazne v minulosti ovplyvnená 

procesom urbanizácie. Rýchly nárast počtu obyvateľov v meste Senica bol zaznamenaný až 

do roku 1997, kedy počet obyvateľov Senice stúpal. Od tohto roku možno pozorovať 

kontinuálny mierny úbytok obyvateľstva. 

Na poklese rastu počtu obyvateľov sa podieľa najmä prirodzený prírastok (rozdiel medzi 

počtom narodených a zomrelých) a hodnota migračného salda (rozdiel medzi počtom 

prisťahovaných a odsťahovaných). 

Tabuľka č. 2: Vývoj počtu obyvateľov mesta Senica (Zdroj: Štatistický úrad SR, 

http://datacube.statistics.sk/) 

Rok Prirodzený prírastok Migračné saldo 

1996 92 11 

1999 29 -48 

2001 -9 -101 

2005 -31 -137 

2007 -45 -14 

2010 -20 4 

2013 -1 -11 

2015 0 28 

Tabuľka č. 3: Prirodzený prírastok a migračné saldo v meste Senica  (Zdroj: Štatistický úrad SR, 

http://datacube.statistics.sk/) 

Rok Počet obyvateľov 

1960 7 935 

1970 10 878 

1993 20 812 

1997 21 353 

2001 21 089 

2005 20 860 

2010 20 726 

2015 20 380 

http://datacube.statistics.sk/
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V súčasnej dobe možno pozorovať  nízky alebo žiadny prirodzený prírastok, ktorý zapríčiňuje 

postupné znižovanie počtu obyvateľov. Rovnako možno pozorovať záporné hodnoty pri 

migračnom salde. Obyvatelia sa pravdepodobne sťahujú do zázemia mesta Senice späť na 

vidiek alebo za lepšími životnými podmienkami, nakoľko okres Senica má síce nižšiu mieru 

nezamestnanosti ako je slovenský priemer (okres Senica 11,8 %, SR 14,4 % v roku 2012), avšak 

prílev zahraničných investícií na obyvateľa do tohto okresu je v porovnaní zo slovenským 

priemerom takmer trojnásobne nižší (okres Senica 2 662 Eur, SR 7 818 Eur).  

 

Základné údaje o obyvateľoch mesta Senica v roku 2006 

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov   20 782  

 z toho muži    10 101 

 z toho ženy    10 681 

Počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14)   3 037   (14,6 %) 

Počet obyvateľov v produktívnom veku (M 15-59, Ž 15-54)   14 161  (68,1 %) 

Počet obyvateľov v poproduktívnom veku (M>60, Ž>55)  3 584   (17,3 %) 

 

Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva (2006) 

základné a bez vzdelania  7,5 % 

učňovské      36,9 % 

úplné stredné    43,6 % 

vysokoškolské     12,0% 

 

Národnostná štruktúra obyvateľstva (2005): 

slovenská    96 %  

česká     2 %  

rómska    1 %  

iná     1 % 
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4.  Základné údaje o navrhovaných riešeniach 

4.1 Návrh hlavnej cyklistickej infraštruktúry 

Hlavnú cyklistickú infraštruktúru predstavuje sieť dopravných trás v rámci mesta. Tie sa 

rozdeľujú na hlavné a doplnkové cyklistické trasy. Cieľom hlavných je vytvoriť nosný systém 

cyklistickej dopravy v meste a spojiť najdôležitejšie ciele dopravy. Doplnkové cyklistické trasy 

zabezpečujú prepojenie jednotlivých úsekov hlavných cyklotrás, či dovedenie cyklistov do 

lokálneho cieľa dopravy, ktorý neleží na hlavnej cyklistickej trase. 

Doplnkovú cyklistickú infraštruktúru predstavuje najmä mobiliár pre cyklistov – stojany 

na bicykle, servisné stojany na bicykle, prístrešky pre bicykle, parkoviská, cyklogaráže, 

požičovne bicyklov, stanice bike and ride a pod. 

4.1.1 Hlavné cyklistické trasy 

Základnú nosnú sieť mesta tvorí 5 hlavných cyklistických trás. Diagonála Čáčov-Kunov 

predstavuje hlavnú priečnu os, na ktorú sa z ostatných častí mesta napája Vonkajší mestský 

okruh a Radiála železničná stanica - centrum. Cyklistov distribuuje do siete Vonkajší aj 

Vnútorný mestský okruh. Celková dĺžka hlavných cyklistických trás je 19,45 km. 

Prevládajúcim typom vedenia cyklistov je samostatná cyklistická cestička (16,62 km), 

na druhom cyklopiktokoridor (4,63 km) a na treťom spoločná cestička pre chodcov a cyklistov 

(1,06 km). 

Názov Začiatok Koniec Dĺžka 

Diagonála  Čáčov-Kunov Cintorínska ul. Kunov 6,721 km 

Radiála železničná stanica-

centrum 
Železničná ul. 

Križovatka Dlhej a 

Priemyselnej. 
3,193 km 

Vnútorný mestský okruh Obchodná ul.. Sotinská ul.. 3,200 km 

Vonkajší mestský okruh Kolónia Hurbanova 10,505 km 

Tab. č. 4: Hlavné cyklistické trasy 
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Mapa č. 9: Sieť hlavných cyklistických trás 
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4.1.1.1 Diagonála Čáčov-Kunov 

 začiatok trasy: Cintorínska ulica 

 koniec trasy: križovatka hlavnej cesty s cyklistickou cestičkou vedúcou do Kunova 

 dĺžka trasy: 6,721 km 

Diagonála Čáčov -Kunov prepája dve z okrajových mestských časti s centrom mesta. Napája 

sa na ňu Vonkajší ako aj Vnútorný mestský okruh a nadväzuje na ňu niekoľko doplnkových 

cyklistických trás - pripojenie na Sotinu a športové haly a prepojenie na Radiálu železničná 

stanica - centrum po ulici Tehelná. 

 

Mapa č. 10: Diagonála Čáčov – Kunov 
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Graf. č. 1: Prevýšenie na diagonále Čáčov - Kunov 

Trasa začína na Cintorínskej ulici v mestskej časti Čáčov, kde je riešená formou 

cyklopiktokoridoru, ktorý pokračuje aj po ceste III/1157. 

Foto č. 3 : Cintorínska ulica - 

Vzhľadom na nízku frekvenciu 

dopravy stačí riešiť vedenie 

cyklistov formou 

cyklopiktokoridoru. V prípade 

potreby je možná aj úplná 

segregácia cyklistov 

prostredníctvom vybudovania 

samostatnej cyklistickej cestičky. 

 

 

 

Foto č. 4 : Poľná cesta vedľa ornej 

pôdy - dostatok priestoru 

na vybudovanie samostatnej 

cyklistickej cestičky. 
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Cyklotrasa ďalej pokračuje novostavbou cyklistickej cestičky situovanej na jestvujúcej poľnej 

ceste (rez č. 1), ktorá vedie popri ornej pôde a za objektami garáží.  

Foto č. 5 :Križovatka Čáčovská 

cesta - Tehelná ulica - riešenie 

tejto križovatky je zásadné 

 z hľadiska zabezpečenia 

bezpečnosti cyklistov. 

 

 

 

 

 

 

Ďalej pokračuje ako samostatná cyklistická cestička pozdĺž rieky Teplica okolo priemyselného 

areálu a v rámci priestoru novonavrhovanej obytno-obchodnej štvrte.  

Foto č. 6 : Chodník vedúci okolo 

priemyselného brownfieldu, 

priestor je plánovaný pre 

vybudovanie novej obytno-

obchodnej štvrte - projekt počíta 

s vybudovaním samostatnej 

cyklistickej cestičky v rámci 

navrhovaného areálu. 

 

 

 

 

Diagonála prechádza po moste cez rieku Teplica vo forme cestičky pre chodcov a cyklistov 

po pravej strane smerom do centra. Potom prechádza cez Hurbanovu ulicu pri jestvujúcom 

priechode pre chodcov, kde je potrebné dobudovať priechod pre cyklistov. Trasa potom 

pokračuje cez mestský park, po jestvujúcej samostatnej cyklistickej cestičke, kde odporúčame 

doplniť vodorovné a zvislé dopravné značenie. Diagonála ďalej prechádza na druhú stranu 

rieky Teplica po jestvujúcej lávke a ďalej navrhujeme novostavbu samostatnej cyklistickej 

cestičky súbežne s jestvujúcim chodníkom pre chodcov až ku kúpalisku, kde sa potom 

plynule napojí na jestvujúcu samostatnú cyklistickú cestičku vedúcu do Kunova.  
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Foto č. 7 : Priechod cez 

Hurbanovu ulicu v blízkosti 

mosta cez rieku Teplica – je 

potrebné dobudovať pridružený 

priechod pre cyklistov 

k priechodu pre chodcov 

a doplniť zvislé dopravné 

značenie. 

 

 

 

 

 

Foto č. 8 : Lokálna cyklotrasa 

vedúca cez mestský park - 

Odporúčame doplnenie 

vodorovného a zvislého 

dopravného značenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 9 : Chodník v mestskom 

parku - pozdĺž jeho pravej strany 

navrhujeme vytvorenie 

samostatnej cyklistickej cestičky, 

pre zvýšenie bezpečnosti 

chodcov, nakoľko sa v blízkosti 

nachádzajú domovy dôchodcov. 

Okrem toho v rámci rekreačnej 

zóny treba rešpektovať najmä 

chodcov, až potom cyklistov. 
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Trasa končí pripojením na cestu III/1150 v centre Kunova. Po tejto ceste je navrhovaná 

vo forme cyklopiktokoridoru. Nakoľko sa jedná o nebezpečný úsek navrhujeme vybudovanie 

priechodu pre cyklistov a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. 

Foto č. 10 : Cyklotrasa na Kunov - 

navrhujeme doplniť zvislé 

dopravné značenie, prípadne 

odpočívadlá pre cyklistov 

so zdrojom pitnej vody. 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 11 : Frekventovaná cesta, 

po ktorej vedie úsek trasy 

vo forme cyklopiktokoridoru. 

Navrhujeme doplniť priechod pre 

cyklistov a najvyššiu možnú 

formu dopravného značenia 

s ohľadom na zvýšenie 

bezpečnosti cyklistov v danom 

úseku cyklotrasy. Teda doplnenie 

zvislého dopravného značenia 

a vodorovného dopravného 

značenia zelenou reflexnou 

farbou. 
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4.1.1.2 Radiála železničná stanica - centrum 

 začiatok trasy: Železničná stanica 

 koniec trasy: Hurbanova ulica, pred mostom cez rieku 

 dĺžka trasy: 3,193 km 

Hlavnou úlohou Radiály je vytvoriť prepojenie medzi železničnou stanicou a centrom mesta. 

Napája sa na Vnútorný mestský okruh a prechádza okolo priemyselnej zóny, kde sa na ňu 

napájajú viaceré doplnkové cyklistické trasy a zabezpečuje tak presun obyvateľov z miesta 

bydliska do práce. 

 

Mapa č. 11: Radiála Železničná stanica - centrum 
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Graf. č. 2: Prevýšenie na Radiále železničná stanica – centrum 

Trasa začína pri železničnej stanici a vedie po ulici Železničná smerom do centra mesta. 

Navrhujeme ju ako samostatnú cyklistickú cestičku, na ktorej vybudovanie je dostatočný 

priestor v zeleni po pravej strane vozovky. 

Foto č. 12 : Železničná ulica 

smerom do centra - dostatok 

priestoru po pravej strane 

miestnej komunikácie 

pre vybudovanie samostatnej 

cyklistickej cestičky. 

 

 

 

 

 

Foto č. 13 : Dlhá ulica - vedenie 

cyklistov formou rozšírenia 

chodníka pre chodcov a jeho 

preklasifikovania na spoločnú 

cestičku pre chodcov a cyklistov. 
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Ďalej trasa pokračuje po Dlhej ulici (rez č. 2, 3, 4 a 5) kde pokračuje formou zdieľanej cestičky 

pre chodcov a cyklistov. Tú navrhujeme vytvoriť prostredníctvom rozšírenia jestvujúceho 

chodníka pre chodcov na šírku 3 m + potrebné bezpečnostné odstupy. 

Foto č. 14 : Dlhá ulica v úseku 

od Priemyselnej po Sládkovičovu 

ulicu - vedenie cyklistov vo forme 

cestičky pre chodcov a cyklistov 

po ľavej strane komunikácie. 

 

 

 

 

 

Foto č. 15 : Dlhá ulica úsek pred 

Gymnáziom (Rez č. 3) - Cyklisti sú 

vedení formou cestičky 

pre chodcov  a cyklistov 

preklasifikovaním  a rozšírením 

jestvujúceho chodníka 

pre chodcov. Kolmé parkovacie 

státia sú nahradené parkovaním 

pozdĺž miestnej komunikácie. 

 

 

 

Foto č. 16 : Križovatka Dlhá 

a Vajanského ulica - potrebné 

doplnenie pridruženého 

priechodu pre cyklistov 

k priechodu pre chodcov. 
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Úsek Radiály vedený po Dlhej ulici sa prekrýva s Vnútorným mestským okruhom. Ďalej 

cyklotrasa križuje ulicu Vajanského na problematickej križovatke, kde sa v minulosti odohrala 

smrteľná nehoda s účasťou cyklistu. Navrhujeme tu preto vybudovať priechod pre cyklistov 

pridružený k priechodu pre chodcov a doplniť najvyššiu možnú formu zvislého aj 

vodorovného dopravného značenia so zelenou reflexnou farbou. 

Foto č. 17 : Križovatka Dlhá 

a Vajanského ulica - Potrebné 

doplnenie pridruženého 

priechodu pre cyklistov 

k priechodu pre chodcov. 

 

 

 

 

 

 

Radiála ďalej pokračuje po Vajanského ulici, tu navrhujeme vedenie cyklistov po cestičke pre 

chodcov a cyklistov, ktorú navrhujeme vytvoriť prostredníctvom rozšírenia jestvujúceho 

chodníka pre chodcov na šírku 3 m + potrebné bezpečnostné odstupy. 

Trasa pokračuje na Námestie Oslobodenia, kde sú cyklisti taktiež vedení po cestičke pre 

chodcov a cyklistov, ktorá vznikne preklasifikovaním existujúceho chodníka. 

Foto č. 18 : Námestie 

Oslobodenia časť medzi 

Kostolom Navštívenia Panny 

Márie a Okresným súdom - 

jestvujúci chodník je dostatočne 

široký aby sa na jeho povrchu 

doplnením zvislého dopravného 

značenia vyznačila cyklistická 

cestička. 

 

 

 

V časti Námestia Oslobodenia a na Hurbanovej ulici je existujúca cyklotrasa, ktorá však 

nespĺňa normové požiadavky. Je potrebné ju rozšíriť na potrebnú šírku min. 2,5 m + potrebné 

bezpečnostné odstupy, doplniť vodorovné a zvislé dopravné značenie. Taktiež je potrebné 

dobudovanie pridruženého priechodu pre cyklistov k priechodu pre chodcov v križovatke cez 



GENEREL CYKLISTICKEJ DOPRAVY MESTA SENICA 

30 

Štefánikovu ulicu. Trasa radiály konči napojením na vnútorný mestský okruh pred mostom 

cez rieku Teplica. 

Foto č. 19 : Hurbanova ulica 

a Námestie Oslobodenia – 

v tomto priestore je existujúca 

cyklotrasa, ktorá ale nespĺňa 

normové požiadavky.  
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4.1.1.3 Vnútorný mestský okruh 

 začiatok trasy: Križovatka ulíc Kolónia a Hurbanova 

 koniec trasy: Hurbanova ulica 

 dĺžka trasy: 3,200 km 

Najdôležitejšou funkciou Vnútorného mestského okruhu je obslúženie centra mesta 

a obytných zón v širšom centre. Taktiež zbiera cyklistov zo všetkých hlavných a doplnkových 

cyklistických trás a distribuuje ich v rámci celej navrhovanej cyklistickej siete 

k najvýznamnejším lokálnym zdrojom a cieľom dopravy. 

 

Mapa č. 12: Vnútorný mestský okruh 
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Graf. č. 3: Prevýšenie na Vnútornom mestskom okruhu 

Trasa začína na ulici Kolónia prostredníctvom samostatnej cyklistickej cestičky, ktorá vznikne 

rozšírením jestvujúceho chodníka na potrebnú šírku 2,5m + potrebné bezpečnostné odstupy.  

Foto. č. 20 : Kolónia, úsek medzi 

Hurbanovou ulicou a lávkou cez 

rieku Teplica - cyklisti sú vedení 

formou samostatnej cyklistickej 

cestičky preklasifikovaním 

jestvujúceho chodníka a jeho 

rozšírením na potrebnú šírku. 

 

 

 

 

Foto č. 21 : Lávka cez rieku 

Teplica – jestvujúcu lávku bude 

nevyhnutné rozšíriš a stavebne 

upraviť, aby vyhovovala aj 

cyklistom – okrem iného napr. 

zvýšiť zábradlie min. na výšku 

1,3 m. 
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Trasa potom prechádza na druhý breh rieky Teplica po lávke pre peších a vedie 

po jestvujúcom chodníku poza Lidl a autobusovú stanicu . Chodník bude preklasifikovaný 

na spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov. V potrebných úsekoch sa vymení zničený 

povrch a chodník rozšíri na požadovanú šírku min. 3 m (optimálne 4 m, keďže ideme 

k autobusovej stanici, kde predpokladáme frekventovaný pohyb chodcov a cyklistov) 

+ bezpečnostné odstupy podľa TP07/2014. 

Foto č. 22 : Chodník vedúci 

poza LIDL - vedenie cyklistov 

po cestičke pre chodcov 

a cyklistov preklasifikovaním 

a rozšírením jestvujúceho 

chodníka. 

 

 

 

 

 

 

Za autobusovou stanicou okruh ďalej pokračuje po Továrenskej ulici (rez č. 6). V tomto úseku 

je rýchlosť znížená na 30 km/hod a nie je tu frekventovaná doprava, preto navrhujeme  

vytvorenie cyklopiktokoridoru. 

Foto č. 23 : Továrenská ulica – 

vedie cyklistov vo forme 

piktokoridoru.  V úseku je znížená 

rýchlosť na 30 km/hod. 

 

 

 

 

 

 

Trasa Vnútorného mestského okruhu ďalej pokračuje po Priemyselnej ulici (rez č. 7), ktorú 

prekonáva formou cyklopiktokoridoru až po križovatku s Dlhou ulicou. V tomto mieste sa na 

okruh napája Radiála zo železničnej stanice a doplnková trasa vedúca ďalej po Priemyselnej 

ulici.  
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Foto č. 24 : Priemyselná ulica 

v úseku po Dlhú ulicu - vedenie 

cyklistov formou 

cyklopiktokoridoru. 

 

 

 

 

 

 

Ďalej trasa pokračuje po ulici Brezová (Rez č. 8), po ktorej je navrhnutý cyklopiktokoridor až 

po križovatku s Ulicou SNP kde okruh odbočuje smerom na sever. 

Foto č. 25 : Brezová ulica - 

vedenie cyklistov vo forme 

cyklopiktokoridoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Po Ulici SNP (Rez č. 9 a 10) je možne variantné riešenie cyklopiktokoridoru. Jednou 

z možností je zrušenie pozdĺžneho parkovania a zavedenie obojsmerného cyklopiktokoridoru 

v rámci jestvujúcej MK. Druhá možnosť je zjednosmernenie ulice, zachovanie pozdĺžneho 

parkovania a povolenie protismerného vjazdu cyklistov do jednosmernej komunikácie (s 

doplnením adekvátnych opatrení – zvislého a vodorovného dopravného značenia vzhľadom 

na intenzitu a maximálnu povolenú rýchlosť motorovej dopravy). 

Vnútorný mestský okruh potom prechádza cez Štefánikovu ulicu, vchádza do slepej ulice 

medzi obytné domy, kde je dostatočný priestor pre vybudovanie samostatnej cyklistickej 

cestičky v zeleni a ďalej pokračuje do mestského parku.  

Tam sa napája na existujúcu cyklotrasu v mestskom parku smerom na Hurbanovu ulicu. Cez 

Hurbanovu ulicu prechádza pri jestvujúcom priechode pre chodcov, kde je potrebné 

dobudovať pridružený priechod pre cyklistov k priechodu pre chodcov. Ďalej okruh pokračuje 

po Hurbanovej ulici smerom na sever až po križovatku s ulicou Kolónia, po ktorej je cyklotrasa 
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vedená formou spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov preklasifikovaním jestvujúceho 

chodníka pre chodcov. 

Foto č. 26 : Ulica SNP - možnosť 

vedenia cyklistov vo forme 

cyklopiktokoridoru v prípade 

zrušenia parkovania po ľavej 

strane komunikácie, alebo je 

možné variantné riešenie 

v prípade zjedosmernenia MK 

s povoleným vjazdom cyklistov 

do protismeru.  

 

 

 

Foto č. 27 : napojenie chodníka 

z parku na slepú ulicu v obytnom 

bloku. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 28 : Priechod cez 

Hurbanovu ulicu v blízkosti mosta 

cez rieku Teplica – je potrebné 

dobudovať pridružený priechod 

pre cyklistov k priechodu 

pre chodcov a doplniť zvislé 

dopravné značenie. 
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4.1.1.4 Vonkajší mestský okruh 

 začiatok trasy: križovatka (kruhový objazd) Obchodnej, Sotinskej a Hurbanovej ulice 

(cesta I./51) 

 koniec trasy: križovatka (kruhový objazd) Obchodnej, Sotinskej a Hurbanovej ulice 

(cesta I./51) 

 dĺžka trasy: 10,505 km 

Funkciou Vonkajšieho mestského okruhu je prepojenie obytných zón mesta, zber cyklistov 

z okrajových oblastí. Okruh zbiera cyklistov zo všetkých hlavných a doplnkových cyklistických 

trás a distribuuje ich v rámci celej navrhovanej cyklistickej siete ku kľúčovým lokálnym 

zdrojom a cieľom dopravy. 

 

Mapa č. 13: Vonkajší mestský okruh 
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Graf. č. 4: Prevýšenie na Vonkajšom mestskom okruhu 

Vonkajší mestský okruh začína od kruhového objazdu Obchodnej ulice, cesty I/51 a Sotinskej 

ulice a je vedený po jestvujúcom chodníku pre chodcov na ľavej strane. Spomínaný chodník 

pre chodcov navrhujeme preklasifikovať na samostatnú cyklistickú cestičku, nakoľko sa 

vzhľadom na ostatné komunikácie pre peších v okolí lokálnych zdrojov a cieľov dopravy na 

riešenom chodníku predpokladá minimálny pohyb chodcov. Rozšíri sa na požadovanú šírku 

3 m + bezpečnostné odstupy TP07/2014. 

Foto č. 29 : Obchodná ulica - 

vedenie cyklistov po samostatnej 

cyklistickej cestičke 

preklasifikovaním a rozšírením 

jestvujúceho chodníka. 

 

 

 

 

 

 

Trasa ďalej vedie poza nákupné centrum Family po jestvujúcej obslužnej komunikácii 

slúžiacej na  zásobovanie doplnením cyklopiktokoridoru a prechádza na ulicu Kolónia, kde je 

taktiež vedený formou cyklopiktokoridoru.  
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Foto č. 30 : Obchodná ulica 

za nákupným centrom Family - 

vedenie cyklistov vo forme 

cyklopiktokoridoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 31 : Kolónia od nákupného 

centra Family po rieku Teplica - 

vedenie cyklistov formou 

cyklopiktokoridoru. 

 

 

 

 

 

 

Trasa ďalej odbočuje smerom na východ a vedie popri rieke Teplica samostatnou cyklistickou 

cestičkou, ktorá je navrhnutá rozšírením jestvujúceho chodníka na požadovanú šírku 3 m + 

potrebné bezpečnostné odstupy. 

Foto č. 32: Kolónia popri rieke 

Teplica - cyklisti sú vedení 

po cestičke pre chodcov 

 a cyklistov, ktorá sa vytvorí 

preklasifikovaním a rozšírením 

jestvujúceho chodníka 

na samostatnú cyklistickú 

cestičku. 
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Vonkajší mestský okruh potom prechádza na druhú stranu rieky Teplica po moste v blízkosti 

garáží a napája sa na diagonálu vedúcu do Čáčova a prechádza po tej istej novonavrhovanej 

cyklistickej cestičke vedúcej po brehu rieky Teplica okolo novonavrhovanej obytno-

obchodnej štvrte a priemyselného areálu a okolo garáži v Čáčove. Od diagonály sa odpája 

v bode križovania s cestou III/1157, kde potom vedie smerom na juh k železničnej stanici 

po novovybudovanej samostatnej cyklistickej cestičke.  

Foto č. 33 : Cesta III/1157 

od Čáčova smerom na železničnú 

ulicu - dostatok priestoru 

na vybudovanie samostatnej 

cyklistickej cestičky pri prieťahu 

cesty III./1157. 

 

 

 

 

 

Trasa Vonkajšieho mestského okruhu opäť prechádza cez rieku Teplica a v mieste križovania 

s nepoužívanou vlečkou ďalej vedie samostatnou cyklistickou cestičkou vybudovanou 

v ochrannom pásme železničnej vlečky smerom k železničnej stanici. Tu sa potom napája 

na Radiálu železničná stanica - centrum a odpája sa od nej na ulici Kaplinské pole, smerom 

do priemyselného parku v južnej časti mesta. Tu je Vonkajší mestský okruh navrhnutý formou 

samostatnej cyklistickej cestičky, na ktorej vybudovanie je dostatok priestoru v priľahlej 

zeleni, nakoľko je táto komunikácia využívaná pre nákladnú dopravu a je nevyhnutná 

segregácia cyklistickej dopravy.  

Foto č. 34 : Kaplinské pole - 

vzhľadom na nákladnú dopravu 

navrhujeme cyklistov viesť 

samostatnou cyklistickou 

cestičkou, na ktorej vybudovanie 

je dostatok priestoru v zeleni 

pri komunikácii. 
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Tu sa na Vonkajší mestský okruh napája doplnková cyklistická trasa z ulice Kasárenská 

a v mieste napojenia doplnkovej cyklistickej trasy na križovatke ulice Priemyselná a Kaplinské 

pole ďalej vedie Vonkajší mestský okruh po ulici Topoľová (Rez č. 11). Celú ulicu prekonáva 

vo forme cyklopiktokoridoru.  

Foto č. 35 : Topoľová ulica - 

cyklisti sú vedení vo forme 

cyklopiktokoridoru. Aj keď je tu 

dostatok priestoru pre 

vybudovanie samostatnej 

cyklistickej cestičky v zeleni 

po pravej strane, z dôvodu nízkej 

frekvencie motorovej dopravy nie 

je potrebné cyklistov segregovať. 

 

 

 

Trasa Vonkajšieho mestského okruhu potom prechádza cez ulicu Vajanského a pokračuje 

po novonavrhovanej samostatnej cyklistickej cestičke pozdĺž tejto miestnej komunikácie 

(po jestvujúcom panelovom chodníku pre chodcov) na sever. Odbočuje pri novonavrhovanej 

obytnej štvrti a prechádza až k ulici M. Nešpora (Rez č. 12) stále vo forme novovybudovanej 

cyklistickej cestičky. Tu sa na okruh napája doplnková cyklistická trasa S24 z ulice SNP. 

Po Ulici M. Nešpora vedie okruh formou obojsmerného cyklopiktokoridoru po jednosmernej 

miestnej komunikácii. 

Foto č. 36 : Ulica M. Nešpora - 

jednosmerná komunikácia kde 

navrhujeme povolenie vjazdu 

cyklistov do protismeru 

s doplnením príslušného zvislého 

a vodorovného dopravného 

značenia. Komunikácia nie je 

výrazne frekventovaná a aj 

so zachovaním pozdĺžneho státia 

tu bude dostatok priestoru 

na vyhnutie sa auta 

a protismerne riadeného cyklistu. 

 

Trasa pokračuje na sever po Komenského ulici (Rez č. 13) formou cyklopiktokoridoru. Ulica 

má na časti pri Základnej škole úsek so zníženou rýchlosťou na 20 km/hod. Tu sa na mestský 

okruh napája doplnková cyklistická trasa z Brezovej ulice.  
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Foto č. 37 : Komenského ulica - 

vedie cyklistov formou 

cyklopiktokoridoru. V takýchto 

úsekoch je vhodné vybudovať aj 

prvky spomalenia dopravy, aby sa 

zabezpečilo zvýšenie bezpečnosti 

cyklistov vďaka fyzickému 

obmedzeniu rýchlosti motorových 

vozidiel. 

 

 

 

Po priechode cez Štefánikovu ulicu ďalej okruh pokračuje medzi zástavbou po jestvujúcom 

chodníku (Rez č 14), ktorý sa preklasifikuje na spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov 

a rozšíri sa na potrebnú šírku komunikácie 3 m + bezpečnostné odstupy TP07/2014. 

Foto č. 38 : Chodník pri domove 

dôchodcov smerom 

do mestského parku - vedenie 

cyklistov po cestičke pre chodcov 

a cyklistov preklasifikovaním 

a rozšírením jestvujúceho 

chodníka. 

 

 

 

 

 

Okruh ďalej vedie po Sadovej ulici vo forme cyklopiktokoridoru okolo športových hál 

a za zimným štadiónom odbočuje smerom na sever taktiež vo forme cyklopiktokoridoru.  

Pred materskou školou je trasa vedená po jestvujúcom chodníku, ktorý sa preklasifikuje 

na cestičku pre chodcov a cyklistov a rozšíri sa na požadovanú šírku 3 m + potrebné 

bezpečnostné odstupy 

Vonkajší mestský okruh ďalej pokračuje po ulici Samuela Jurkoviča vo forme 

cyklopiktokoridoru až po ulicu Sotinská. Na Sotinskej ulici navrhujeme dobudovať (rozšíriť 

jestvujúci chodník pre chodcov) k jestvujúcemu chodníku pre chodcov samostatnú cyklistickú 

cestičku oddelenú od chodníka pre chodcov varovnou dlažbou. 
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Foto č. 39 : Sadová ulica 

pri Zimnom štadióne - cyklisti sú 

vedení formou 

cyklopiktokoridoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 40 :  Ulica Samuela 

Jurkoviča - jestvujúci chodník 

pri škôlke, ktorý sa preklasifikuje 

a rozšíri na cestičku pre chodcov 

a cyklistov. 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 41 :  Sotinská ulica - 

rozšírenie chodníka pre chodcov 

– dobudovanie samostatnej 

cyklistickej cestičky pridruženej 

k chodníku pre chodcov. 
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4.1.2 Doplnkové cyklistické trasy 

 súčet jednotlivých doplnkových cyklotrás: 11,201 km 

Účelom doplnkových cyklistických trás je spájať hlavné cyklistické trasy, doviesť cyklistov 

priamo k lokálnym zdrojom/cieľom dopravy a poskytnúť dostatočný počet alternatívnych 

trás, a tak aj možnosť voľby pre cyklistov. 

Jednotlivé doplnkové trasy, najmä ich napojenia, sú popísané pri hlavných cyklistických 

trasách. Vzorové priečne rezy vybraných ulíc sú súčasťou PD (rez č. 15 – 24.). 

 

Mapa č. 14: Doplnkové cyklistické trasy 
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Foto č. 42 a 43 : Koniec cyklistickej 

cestičky a zjazd na cestu 

k rybníkom - na doplnkovej 

cyklotrase, ktorá pokračuje 

predĺžením diagonály až 

ku Kunovskej priehrade je už 

existujúca cykloinfraštruktúra. 

Tento územný generel cyklistickej 

dopravy počíta 

s preklasifikovaním poslednej 

časti, vedúcej okolo rybníkov 

na parkovisko pri priehrade, 

na samostatnú cyklistickú 

cestičku s povolením vjazdu 

cieľovej dopravy - 

vohodospodárskych vozidiel 

a miestnych rezidentov. 

Tiež počíta s upravením vjazdu 

na túto cestu z cesty II/500, kde je 

neprehľadný zjazd a zlý rozhľad – 

obídením kopčeka po pravej 

strane novovybudovaným 

úsekom samostatnej cyklistickej 

cestičky smerom z centra Senice. 

 

 

Foto č. 44 : Jestvujúca 

komunikácia okolo rybníkov - 

jestvujúca regionálna trasa 

počíta s vedením cyklistov 

po hrebeni priehrady. Pre účely 

cyklistickej dopravy je však 

vhodnejšie využitie komunikácie 

okolo rybníkov, končiacej 

na parkovisku pri priehrade 

odkiaľ pokračujú cykloturistické 

trasy smerom do Sobotišťa. 

Cyklisti sa tak vyhnú 

frekventovanej ceste II./500. 
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Foto č. 45 : Chodník pri Mestskom 

kultúrnom stredisku vedúci 

na Robotnícku ulicu - navrhujeme 

tento chodník preklasifikovať 

na cestičku pre chodcov 

a cyklistov. 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 46 : Robotnícka ulica 

(Rez č. 18) - po celej dĺžke ulice 

navrhujeme viesť cyklistov 

formou cyklopiktokoridoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č 47.: Vnútroblok medzi 

Robotníckou a Priemyselnou 

ulicou - jestvujúci chodník 

navrhujeme preklasifikovať 

na cestičku pre chodcov 

a cyklistov, s tým že bude 

rozšírený na potrebnú šírku a je 

taktiež nutná výmena 

jestvujúceho povrchu až 

po Kalinčiakovu ulicu. 
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Foto č. 48 : Kalinčiakova ulica - 

jestvujúci chodník sa 

preklasifikuje na cestičku 

pre chodcov a cyklistov a doplní 

sa potrebné zvislé a vodorovné 

dopravné značenie. 

 

 

 

 

 

Foto č. 49 : Kalinčiakova ulica - je 

možnosť vybudovania samostatnej 

cyklistickej cestičky po ľavej 

strane komunikácie  v zeleni, 

jestvujúce parkovacie státia by sa 

presunuli bližšie ku komunikácii 

(Rez č. 19). Alternatívne je možnosť 

vedenia cyklistov pomocou 

cyklopiktokoridoru a povolenia 

protismerného vjazdu cyklistov 

 v jednosmernej MK, čo sa vyznačí 

zvislým a vodorovným dopravným 

značením. 

 

Foto č. 50 : Ulica  Viliama 

Paulínyho Tótha - cyklisti sú 

vedení vo forme 

cyklopiktokoridoru, nakoľko sa 

na tejto ulici nachádzajú školské 

zariadenia, navrhujeme, aby bol 

vyznačený aj zeleným 

podfarbením a doplnený 

fyzickými prvkami na spomalenie 

dopravy (Rez č. 21). 
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Foto č. 51 : Záhradná ulica – 

na tejto minimálne 

frekventovanej ulici navrhujeme 

cyklopiktokoridor (Rez č. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 52 : Priemyselná ulica 

úsek od Dlhej po Kaplinské pole - 

v tomto úseku ulice navrhujeme 

viesť cyklistov po povrchu 

jestvujúcej komunikácie, 

na ktorej sa vyznačia obojsmerné 

cyklistické pruhy (Rez č. 16). 

 

 

 

 

 

Foto č. 53 :  Tehelná ulica – 

po pravej strane komunikácie sa 

nachádza chodník, vzhľadom 

na zdroje a ciele dopravy v tomto 

úseku nie je vysoký predpoklad 

chodcov, navrhujeme preto 

jestvujúci chodník pre chodcov 

rozšíriť min na 3 m +potrebné 

bezpečnostné odstupy 

 a preklasifikovať ho na 

samostatnú cyklistickú cestičku 

(Rez č. 15). 
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Foto č. 54 : Čáčovská cesta II./500 

- cyklisti sú vedení po jestvujúcom 

chodníku pre chodcov,  ktorý 

odporúčame preklasifikovať 

na spoločnú cestičku pre chodcov 

a cyklistov, v prípade potreby ho 

aj rozšíriť min. na 3 m + potrebné 

bezpečnostné odstupy(Rez č. 23). 

 

 

 

 

Foto č. 55 :  Jána Mudrocha – 

po celej dĺžke ulice navrhujeme 

viesť cyklistov formou 

cyklopiktokoridoru (Rez č. 17). 

Doplnková trasa sa napája 

na Vnútorný mestský okruh 

v mestskom parku pozdĺž rieky. 
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4.1.3 Rekreačné cykloturistické trasy 

 dĺžka trás: 12,248 km 

Návrh počíta s vytvorením cykloturistického značenia jednotlivých používaných trás, ako aj 

s vybudovaním nových povrchov pre trasy, ktoré sú v bezprostrednej väzbe na intravilán 

mesta.. 

V rámci intravilánu mesta odporúčame na rekreačných trasách, ktoré do určitej miery plnia aj 

funkciu doplnkových cykloturistických trás, doplniť odpočívadlá so zdrojom pitnej vody 

prípadne servisným cyklostojanom každých 5 km. Rovnako dôležité je dobudovať 

cykloturistické označenia a informatívne označníky. 

 

Mapa č. 15: Cykloturistické trasy 
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4.2 Návrh doplnkovej cyklistickej infraštruktúry 

Kľúčovým z hľadiska budovania cyklistickej infraštruktúry je vytvorenie dostatočne 

kvalitatívne aj kvantitatívne dimenzovanej siete mobiliáru pre cyklistov. 

Je žiaduce, aby bol v blízkosti každého väčšieho lokálneho cieľu dopravy – autobusovej 

a železničnej stanice, obchodného centra, školy, úradu a pod. – situovaný prístrešok 

na bicykle s možnosťou uzamknutia bicyklov. Najmä pri objektoch, kde sa zdržuje človek 

dlhšie ako 30 min. je vhodné situovať mobiliár so zvýšenou mierou zabezpečenia – napr. 

doplniť prístrešok pre bicykle o obvodový plášť, automatického vrátnika, kamerový systém. 

Opakované prieskumy ukazujú, že najväčším kameňom úrazu pri rozvoji cyklistickej dopravy 

nie je nedostatok vybudovaných cyklotrás (tie sú „až“ na druhom mieste), ale práve strach 

z odcudzenia bicykla. Čím väčší vie mesto poskytnúť komfort v tomto smere, tým viac vie 

podporiť obyvateľov, aby začali bicykle skutočne používať. A to nielen na rekreačné účely, ale 

aj pri ceste do práce, obchodného centra, či do školy. 

Pri stojanoch na bicykle je nevyhnutné uprednostniť tie modely, o ktoré je možné bezpečne 

uzamknúť rám bicykla. 

V určitých intervaloch a najmä na odpočívadlách pre cyklistov, je vhodné situovať aj servisné 

stojany na opravu bicyklov (dofúkanie pneumatík, utiahnutie uvoľnenej súčiastky...). 

Ak má mesto ambíciu podporovať rozvoj cykloturistiky v regióne a vedú cez neho okrem 

lokálnych aj regionálne, národné či medzinárodne cyklistické trasy, je vhodné na týchto 

trasách vybudovať v zaujímavej a atraktívnej lokalite odpočívadlá pre cyklistov s fontánkou 

na doplnenie vody, servisným stojanom na bicykle, prístreškom na ukrytie sa pred nečasom 

a informačnou mapou. 

 

Foto č. 56:  Servisný stojan 

na opravu bicyklov – umožňuje 

uchytenie bicykla pod sedlom 

a drobné opravy prostredníctvom 

nástrojov, ktoré sú ukotvené 

oceľovými lankami ku konštrukcii 

stojanu. Bežne obsahuje aj pumpu 

na dofúkanie kolies. 
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Foto č. 57: Príklad realizácie uzamykateľného cyklistického prístrešku zo zahraničia. 

 

 

Foto č. 58: Príklad realizácie Bike and Ride terminálu zo zahraničia – v pozadí vidno 

uzamykateľné cyklogaráže. 



GENEREL CYKLISTICKEJ DOPRAVY MESTA SENICA 

52 

4.3  Etapizácia výstavby 

4.3.1 Etapa 1 

 predpokladaná dĺžka vbudovaných cyklistických trás: 10,212 km 

 predpokladaná cena vybudovaných cyklistických trás: 1,770 mil. EUR 

Vybudovanie najdôležitejších úsekov - Radiála železničná stanica - centrum a prepojenie 

obytných zón na Priemyselný park v južnej časti mesta. Cieľom je prepojiť najvýznamnejšie 

lokálne ciele a zdroje dopravy. 

 

Mapa č.16: 1. etapa realizácie cyklistický trás. 
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4.3.2 Etapa 2 

 predpokladaná dĺžka vybudovaných cyklistických trás:  11,777 km 

 predpokladaná cena vybudovaných cyklistických trás:  1,164 mil. EUR 

Dobudovanie diagonály Čáčov - Kunov, Vnútorného a Vonkajšieho mestského okruhu.. 

Cieľom tejto etapy je umožniť ľuďom dostať sa bezpečne a komfortne na bicykli do centra 

mesta, mestské okruhy zabezpečia distribúciu medzi jednotlivými radiálami a diagonálami. 

 

Mapa č.17: 2. etapa realizácie cyklistický trás. 
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4.3.3 Etapa 3 

 predpokladaná dĺžka vybudovaných cyklistických trás:  18,487 km 

 predpokladaná cena vybudovaných cyklistických trás:  0,941 mil. EUR 

Vybudovanie dopln10,kových a cykloturistických trás. Ide najmä o prepojenia medzi 

cyklistickými trasami (skratky) a diaľkovými spojeniami medzi okolitými obcami a mestami. 

Cykloturistické trasy odporúčame riešiť vo forme spolupráce na úrovni združení miest a obcí, 

vyšších územných celkov a pod. Dôvodom je kontinuálne prepojenie vybraných sídelných 

útvarov, aby cyklotrasy nekončili na hranici k.ú. Senica, ale aby boli súvisle a bez prerušenia 

budované ďalej až k svojmu cieľu/zdroju, či pripojeniu na ďalšie cyklistické trasy 

 

Mapa č.18: 3. etapa realizácie cyklistický trás 
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5.  Záver a odporučenia 

Vybudovanie kvalitnej cyklistickej infraštruktúry má pre Senicu zásadný význam z hľadiska 

podpory trvalo udržateľnej mobility a zdravého rozvoja mesta. Zvýšenie podielu cyklistickej 

dopravy na úkor osobnej motorovej dopravy odľahčí mesto a zvýši kvalitu života miestnych 

obyvateľov znížením emisií a hluku. 

Ďalšou významnou výhodou cyklistickej dopravy sú minimálne náklady na prevádzku, pričom 

pri dnešnom spôsobe života je pohyb nesmierne dôležitý, a práve bicykel môže pomôcť 

udržovať sa ľuďom v kondícii. 

Ak sa cyklistické komunikácie vybudujú v potrebnej kvalite, ich trvanlivosť je rádovo dlhšia 

ako v prípade komunikácií pre motorové vozidlá. Chodec ani cyklista nemôžu vytvoriť také 

zaťaženie vozoviek, aby ich zničili. 

Po dôkladnom prieskume terénu a preverení všetkých navrhovaných trás môžeme 

konštatovať, že mesto Senica je svojou konfiguráciou pre cyklistickú dopravu veľmi vhodné. 

Väčšine aktívnych cyklistov v Senici prekáža, že napriek obmedzenej rýchlosti 30 km/hod 

vodiči v niektorých úsekoch jazdia oveľa rýchlejšie. Je žiaduce, aby sa najmä pri rekonštrukcii 

a výstavbe nových ciest myslelo na budovanie prvkov upokojovania dopravy (deliace 

ostrovčeky, spomaľovacie prahy...). 

Potrebné investície na vybudovanie siete cyklistických trás odhadujeme podľa kalkulácie cien 

uvedených v Národnej stratégii pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky 

(2013)*nasledovne: 

 hlavné cyklistické trasy:  17,027 km 2,691 mil. EUR 

 doplnkové cyklistické trasy:  11,201 km 1,182 mil. EUR 

 cykloturistické značenie a trasy: 12,248 km 2,450 mil. EUR 

*Pozn.: Presná cenová kalkulácia sa dá stanoviť len na základe projektovej dokumentácie 

na realizáciu stavby. 

Tieto investície budú mať pozitívny dopad nasledujúceho charakteru: 

 zníži sa zaťaženie komunikácií motorovou dopravou, 

 zníži sa množstvo exhalácií a hladiny hluku, 

 pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov, 

 zvýši sa dostupnosť mesta pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj pre obyvateľov 

jednotlivých mestských častí, 

 zlepšia sa podmienky pre imobilných obyvateľov. 

Investícia vo výške 6,3 mil. Eur je vzhľadom k uvedeným prínosom výhodná. 
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Finančné prostriedky sa dajú okrem rozpočtu mesta čerpať aj z rozličných EÚ fondov, napr.: 

 IROP – Integrovaný regionálny operačný program 

 InterregCentralEurope 

 Cezhraničná spolupráca (HU-SK, AT-SK, PL-SK) 

Kľúčové pri takomto objeme peňazí bude rozloženie výstavby do etáp – najprv s dôrazom 

na vybudovanie základnej novej siete hlavných cyklistických trás, potom doplnkových trás 

v centre mesta, v širšom centre a nakoniec extraviláne (viď kapitola 4.3). 

Po organizačnej stránke je žiaduce, aby bol na magistráte mesta poverený jeden 

konkrétny pracovník, ktorý by mal na starosti koordináciu činností spojených 

so systematickou podporou cyklistickej dopravy a budovaním cyklistickej infraštruktúry. Mal 

by koordinovať činnosti odboru investícií a rozvoja s úradom územného plánovania 

a stavebným úradom. Mal by dozerať na zaisťovanie prostriedkov, spolupracovať aj na území 

kraja na budovaní cyklotrás regionálneho a celoštátneho významu. 

V neposlednom rade by to mal byť človek, ktorý je aktívnym cyklistom a bude mať o rozvoj 

mesta v tejto oblasti čiastočne aj osobný záujem. 

Pri rozvoji cyklistiky je dôležitá aj osveta a propagácia. Využiť sa dajú napríklad lokálne médiá, 

do ktorých by vybraný pracovník pravidelne prispieval a informoval verejnosť o aktuálnom 

stave rozvoja cyklistickej infraštruktúry. 

Ak sa podarí naplniť program rozvoja cyklistickej infraštruktúry, mesto Senica sa stane 

príťažlivejším, krajším, prístupnejším, čistejším, pokojnejším a zdravším miestom. Všetky tieto 

zmeny sú v nasledujúcich rokoch predpokladom k zvýšeniu prosperity mesta.  


