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SjF STU, TK 62  2.12 ed  Správne by malo byť „singletrack”. AKCEPTOVANÉ 

SjF STU, TK 62  obrázok 2, 
2a, 3, 3a, 
5 

te symbol štvorca Symbol štvorca má byť rovnako vysoký ako 
písmo. 

AKCEPTOVANÉ 

SjF STU, TK 62  obrázok 5 te symbol štvorca Symbol štvorca je veľmi vzdialený od rozmeru. AKCEPTOVANÉ 

SjF STU, TK 62  obrázok 
10 

te kótovacia čiara Nesmie byť prerušená kótovacia čiara. AKCEPTOVANÉ 

SjF STU, TK 62  obrázok 
16a, b 

te  Nesprávne prerušenie obrazu. AKCEPTOVANÉ 

FO RČ  obrázky 
Eurovelo 

te  Chýbajú tam presné rozmery loga Eurovelo. Teda 
rozmery toho Štvorca, presne rozmery 
hviezdičiek. 

ČIASTOČNE 
AKCEPTOVANÉ 

Logo Eurovelo je v prvkoch 
okótované, hviezdičky loga 
EÚ su stiahnutelne na webe 

FO RČ   te  Odporúčam zaviesť inej farby stĺpiky ako sú žlté a 
biele, nakoľko je veľmi zlá orientácia na nich v 
teréne a to z dôvodu mýlenia s turistickými 
stĺpikmi. Veľakrát sa stáva, že turista zbadá stĺpik, 
smeruje k nemu a nakoniec sú na ňom cyklistické 
informácie. 

NEAKCEPTOVANÉ 

V súčasnoti za 14 rokov 
platnosti normy sú v teréne 
osadené tisíce žltých 
smerovníkov a takisto sa 
umiestňujú na žlté 
smerovníky často spolu 
prvky cykloturistickej i 
turistickej orientácie 

OTN ÚNMS SR 1. str. hlavička ed ICS:  Prosím odstrániť dvojbodku za ICS AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Predhovor  te Tento text pojednáva o norme, preto sa má 
nachádzať v predmete normy, nie v predhovore: 
“Táto norma rieši rozdelenie…značené podľa 
tejto STN”. 

Prosím odstrániť text a vložiť ho do Predmetu 
normy prípadne do Úvodu, alebo napr. do 
jednotlivých článkov ako som navrhla pri 4.2 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Predhovor Normatívn
e 
referenčn
é 

te Staré označenie  “Citované normy”  a chýba 
doplňujúci text. 

Prosím opraviť text podľa platných metodických 
pokynov ÚNMS SR takto: 

AKCEPTOVANÉ 
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dokument
y 

„Normatívne referen čné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v 
tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú 
nevyhnutné pri jeho používaní. Pri datovaných 
odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri 
nedatovaných odkazoch sa použije najnovšie 
vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých 
zmien). 

POZNÁMKA. – Ak bola medzinárodná publikácia 
zmenená spoločnými modifikáciami, čo je 
indikované označením (mod), použije sa 
príslušná EN/HD.” 

OTN ÚNMS SR Predhovor Normatívn
e 
referenčn
é 
dokument
y 

te Neplatné normatívne referenčné dokumenty: 

STN 01 8012-1: 2000 Bezpečnostné farby a 
značky. Časť 1. Definície a požiadavky na 
vyhotovenie  

STN 01 8012-2: 2000 Bezpečnostné farby a 
značky. Časť 2. Bezpečnostné značky a značky 
na ochranu zdravia. 

Prosím opraviť normatívne referenčné dokumenty 
– tieto sú už neplatné  

STN 01 8012-1: 2000 - Zrušená a nahradená 
súborom noriem STN ISO 3864 

STN 01 8012-2: 2000 - Zrušená a nahradená 
STN EN ISO 7010: 2012 

AKCEPTOVANÉ 

FO DS Predhovor  te  Navrhuje normy z bezpečnostných a dopravných 
značiek presunúť do literatúry. – súhlasím 
Čavojová 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Predhovor Zmeny 
oproti 
predchádz
ajúcej 
verzie 

te Chýbajú v predhovore zmeny oproti 
predchádzajúcej verzii. 

Prosím doplniť, čo je v norme nové. AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Predhovor Technická 
komisia 

te Nesprávne pomenovanie TK 62. Prosím opraviť na: 

TK 62 Technická dokumentácia a geometrické 
špecifikácie výrobkov. 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR celá 
norma 

označenie 
normy v 

ed Chýba rok vydania normy. Prosím doplniť rok vydania takto: AKCEPTOVANÉ 
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hlavičke “STN 01 8028: 2015” 

OTN ÚNMS SR celá 
norma 

popis 
obrázkov 

te Chýba popis obrázkov. Prosím doplniť popis obrázkov a rozmery 
v milimetroch uviesť nad obrázok 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 1 celý text te Zmena celého textu. Navrhujem upraviť celý text kapitoly 1 takto: 

Táto norma definuje rozdelenie cykloturistických 
trás, stanovuje tvar, rozmery a farby prvkov 
cykloturistického značenia.  

Norma stanovuje základné princípy používania a 
umiestňovania cykloturistických značiek a prvkov 
cykloturistickej orientácie. 

Táto norma sa nevzťahuje na pásové značenie 
chodníkov a zón pre cyklistov v intraviláne miest 
a obcí v zmysle dopravného značenia. Po nich 
však môžu ísť súbežné cykloturistické trasy 
značené podľa tejto STN.  

Táto norma obsahuje informatívne prílohy A a B. 
V informatívnej prílohe A sa uvádzajú farby 
používané v cykloturistickom značení 
a v informatívnej prílohe B sa uvádzajú príklady 
zhotovenia niektorých cykloturistických 
informačných prvkov. 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 2 názov 
kapitoly 

te V tejto kapitole sa nachádzajú aj termíny, nielen 
definície. 

Navrhujem opraviť názov kapitoly na: 

“Termíny a definície” 

AKCEPTOVANÉ 

FO DS 2 termíny te  Navrhuje doplniť aj anglické termíny k 
slovenským termínom 

NEAKCEPTOVANÉ 

K drvivej väčšine termínov 
neexistujú anglické termíny, 
museli by sa popísať 
zložitým popisom 

FO DS 2.13, 2.14  te  Navrhuje vypustiť tieto termíny a definície -  sú to 
všeobecne používané termíny a nie je ich potreba 
definovať - – súhlasím Čavojová 

NEAKCEPTOVANÉ 

V ďalších pripomienkach 
boli tieto termíny opäť 
zaradené 
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FO DS 2.15  te  Navrhuje preformulovať definíciu, je tam veľký 
počet termínov. - – súhlasím Čavojová 

 

OTN ÚNMS SR 2 termíny v 
definíciác
h 

ed úprava termínov nachádzajúcich sa v definíciách 
kvôli prehľadnosti. 

Navrhujem uviesť termíny, ktoré sa nachádzajú v 
definíciách sformátovať takto: 

“2.2   cestná cykloturistika:  menej náročná 
forma cykloturistiky (2.1) vhodná pre všetky druhy 
bicyklov” 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 2.12 termín ed Chybne napísaný angl. termín, 

termín opraviť podľa metodických pokynov ÚNMS 
SR. 

Prosím opraviť termín na: “jednostopová 
cyklotrasa; singltrek ( angl. singletrack): …” 

a rozpísať skratku “MTB” 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 2.32 termín a 
definícia 

ed Termín opraviť podľa metodických pokynov 
ÚNMS SR. 

Prosím opraviť termín na: 

“globálny systém ur čovania polohy; GPS  
(angl. global position system; GPS ):…” 

a z definície odstrániť “moderný” 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 2.34 termín ed Termín opraviť podľa metodických pokynov 
ÚNMS SR. 

Prosím opraviť termín na: 

“QR kód (angl. QR-code): …”  

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 2  vš Navrhujem doplniť termíny a definície z textu 
normy 

Navruhujem upraviť termíny podľa prílohy 1 (kap 
2) 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 3.1.2 Poznámk
a 

  Navrhuje túto poznámku vypustiť. AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 3.1.3  ed Formátovanie obrázka Navrhujem doplniť obrázok o popis takto: 

 

            a.1) REKREA    a.2) REKREA 

AKCEPTOVANÉ 

Grafické stvárnenie 
piktogramov a ich farebnosti 
na základe iných 
pripomienok zmenené 
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            cestná trasa       horská trasa 

 

             b.1) SPORT      b.2) SPORT  
             cestná trasa      horská trasa 

 

            c.1) EXPERT      c.2) EXPERT 
            cestná trasa        horská trasa 

Obrázok X – Piktogram náro čnosti trasy 

 

OTN ÚNMS SR 4.2  te Chýba v texte rozdelenie. Navrhujem doplniť rozdelenie podľa prílohy 2 
(rozdelenie značenia kap. 4) 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 4.2.1.1 obrázky 
1b), 2b), 
2d), 3b), 
6b), 8, 9b) 

te Norma je farebná, preto by mal byť aj obrázok 
farebný. Šedou farbou je len zobrazená farba 
označujúca rozdielnu farbu cyklotrasy. 

Navrhujem doplniť obrázok s podkladom so žltou 
farbou (nie šedou farbou) 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 4.2.2 obrázky te Pri každej cyklistickej smerovke a tabuli chýba 
usporiadanie prvkov. Väčšina smeroviek a tabúľ 
sa odkazuje na ten istý obrázok. 

Navrhujem ku každej cyklosmerovke a tabuli 
uviesť presný rozmer a usporiadanie konkrétnych 
prvkov ako sa uvádza v texte normy. 

napr. v prílohe 3 (obrázky k článkom 4.2.2.2 

AKCEPTOVANÉ 
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a 4.2.2.3) 

OTN ÚNMS SR 4.2.2.1 obrázok 
11 c) 

ed  Navrhujem presunúť nad obrázok 11 a pod 
obrázky a) a b) 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 4.2.2.2  ed te Informácie o použití, tvaroch, rozmeroch 
a usporiadaní by mali byť na jednom mieste. 

Navrhujem presunúť použitie z prílohy B.1 do 
4.2.2.2 takto: 

„4.2.2.2.    Veľká cyklosmerovka trás EuroVelo 

Veľká cyklosmerovka informuje používateľa 
značenej trasy EuroVelo o smere jej 
pokračovania, o nasledujúcich geografických 
bodoch, cykloturistických informačných miestach 
a ich vzdialenostiach od bodu umiestnenia danej 
cyklosmerovky. 

Uvádza aj evidenčné číslo trasy 
EuroVelo, správcu cykloturistickej trasy, 
náročnosť trasy a informáciu o tom, že sa jedná 
o cestnú cykloturistiku. V ľavom hornom rohu má 
umiestnené logo trasy EuroVelo. 

Veľká cyklosmerovka trás EuroVelo má rozmery 
a usporiadanie podľa obrázka 12a1). Farba 
podkladu je biela, tvarová cyklošípka a symbol 
cyklistu sú červené. Príklad zhotovenia veľkej 
cyklosmerovky trasy EuroVelo je v prílohe B.1.“ 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 4.2.2.3  ed te Informácie o použití, tvaroch, rozmeroch 
a usporiadaní by mali byť na jednom mieste. 

Navrhujem presunúť použitie z prílohy B.2 do 
4.2.2.3 takto: 

„Veľká cyklosmerovka informuje používateľa 
značenej cykloturistickej trasy o smere jej 
pokračovania, o nasledujúcich geografických 
bodoch, cykloturistických informačných miestach 
a ich vzdialenostiach od bodu umiestnenia danej 
cyklosmerovky 

Uvádza aj evidenčné číslo, správcu 

AKCEPTOVANÉ 

                                                
1) POZNÁMKA. – Rozmiestnenie a druh textov na veľkej cyklosmerovke, doplnkovej cyklosmerovke, doplnkovej cyklotabuľke 
a významovej doplnkovej cyklotabuľke sú stanovené metodickými pokynmi (pozri prílohu Literatúra [1]). 



Formulár na pripomienky k návrhom pôvodných normali začných 
dokumentov  

Dátum: 14. 11. 2014 Dokument: STN 01 8028 Čislo úlohy: 01/4030/14 

 
Pripomienkovate ľ 

 

Kapitola/ 
článok Odsek/ 

Obrázok/ 
Tabuľka 

 

Typ 
pripomienky 

Pripomienka  Navrhovaná zmena Reakcia na pripomienku 

  

 Typ pripomienky:  vš = všeobecná te = technická  ed = edičná   
OTN/08/2014 

7/56 

cykloturistickej trasy, náročnosť trasy a či sa 
jedná o horskú cykloturistiku alebo cestnú 
cykloturistiku. 

Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12a1). 
Farba podkladu je biela, tvarová cyklošípka a 
symbol cyklistu je vo farbe príslušnej 
cykloturistickej trasy (pozri 3.1.2). Príklad 
zhotovenia veľkej cyklosmerovky je v prílohe 
B.2.1)” 

OTN ÚNMS SR 4.2.2.4  ed te Informácie o použití, tvaroch, rozmeroch 
a usporiadaní by mali byť na jednom mieste. 

Navrhujem presunúť použitie z prílohy B.3 do 
4.2.2.4 takto: 

„Veľká cyklosmerovka náučnej cykloturistickej 
trasy informuje používateľa značenej náučnej 
cykloturistickej trasy o smere jej pokračovania, o 
nasledujúcich geografických bodoch, 
cykloturistických informačných miestach a ich 
vzdialenostiach od bodu umiestnenia danej 
cyklosmerovky. 

Uvádza aj evidenčné číslo, správcu náučnej 
cykloturistickej trasy, náročnosť trasy a či ide 
o cestnú cykloturistiku alebo horskú cykloturistiku 

Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12a1). 
Farba podkladu je žltá, tvarová cyklošípka a 
symbol cyklistu je vo farbe príslušnej náučnej 
cykloturistickej trasy (pozri 3.1.2). Príklad 
zhotovenia veľkej cyklosmerovky náučnej 
cykloturistickej trasy je v prílohe B.3.1) 

“ 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 4.2.2.5  ed te Informácie o použití, tvaroch, rozmeroch 
a usporiadaní by mali byť na jednom mieste. 

Navrhujem presunúť použitie z prílohy B.4 do 
4.2.2.5 takto: 

„Malá cyklosmerovka trasy EuroVelo“ 

„Malá cyklosmerovka spresňuje smer trasy 
EuroVelo tam, kde nie je použitá veľká 
cyklosmerovka. Odporúča sa umiestniť ju na 

AKCEPTOVANÉ 



Formulár na pripomienky k návrhom pôvodných normali začných 
dokumentov  

Dátum: 14. 11. 2014 Dokument: STN 01 8028 Čislo úlohy: 01/4030/14 

 
Pripomienkovate ľ 

 

Kapitola/ 
článok Odsek/ 

Obrázok/ 
Tabuľka 

 

Typ 
pripomienky 

Pripomienka  Navrhovaná zmena Reakcia na pripomienku 

  

 Typ pripomienky:  vš = všeobecná te = technická  ed = edičná   
OTN/08/2014 

8/56 

menej významných križovatkách, pri zložitých 
prejazdoch obcí a miest. Môže sa použiť aj v 
poľnom teréne. 

Uvádza aj evidenčné číslo trasy EuroVelo a 
správcu trasy a informáciu o tom, že sa jedná 
o cestnú cykloturistiku. V ľavom  hornom rohu má 
logo trasy EuroVelo.  

Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12a1). 
Na bielom podklade je vo farbe príslušnej 
cyklotrasy (pozri 3.1.2) umiestnený červený 
symbol cyklistu a červená tvarová cyklošípka. 
Príklad zhotovenia malej cyklosmerovky trás 
EuroVelo je v prílohe B.4.1)” 

OTN ÚNMS SR 4.2.2.6  ed te Informácie o použití, tvaroch, rozmeroch 
a usporiadaní by mali byť na jednom mieste. 

Navrhujem presunúť použitie z prílohy B.45do 
4.2.2.6 takto: 

„Malá cyklosmerovka spresňuje smer 
cykloturistickej trasy tam, kde nie je použitá veľká 
cyklosmerovka. Odporúča sa umiestniť ju na 
menej významných križovatkách, pri zložitých 
prejazdoch obcí a miest. Môže sa použiť aj v 
poľnom teréne.  

Uvádza aj evidenčné číslo, správcu trasy, 
náročnosť cykloturistickej trasy a či ide o horskú 
cykloturistiku alebo cestnú cykloturistiku. 

Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12a1). 
Na bielom podklade je vo farbe príslušnej 
cyklotrasy (pozri 3.1.2) umiestnený symbol 
cyklistu a tvarová cyklošípka. Príklad zhotovenia 
malej cyklosmerovky je v prílohe B.5.1)“ 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR 4.2.2  ed te Informácie o použití, tvaroch, rozmeroch 
a usporiadaní by mali byť na jednom mieste. 

Prosím presunúť z prílohy B a doplniť text podľa 
horeuvedeného aj ďaľšie smerovky a tabuľky. 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Príloha A  ed Informácie o použití, tvaroch, rozmeroch 
a usporiadaní by mali byť na jednom mieste. 

Navrhujem dať celú prílohu A do článku 3.1.3 AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Príloha B  ed Informácie o použití, tvaroch, rozmeroch Navrhujem popis a použitie jednotlivých 
informačných prvkov presunúť do normatívnej 

AKCEPTOVANÉ 
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a usporiadaní by mali byť na jednom mieste. časti normy do článku 4.2.2 (uvádzajú sa aj 
záležitosti, ktoré sa musia dodržať) a v tejto 
prílohe ponechať iba príklady – obrázky.  

OTN ÚNMS SR Príloha B obrázok 
B.12 

te Reklama v norme (KIA, TELECOM a pod.) Prosíme o odstránenie reklamy v texte. Namiesto 
toho nahradiť tieto časti všeobecne - takto: 

Logo donora, Názov donora, Emailová adresa 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Príloha C  ed  Navrhujem presunúť prílohu C a označiť ju ako 
prílohu A. 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Príloha C tabuľka 
C.1 

ed chýba názov tabuľky Prosím doplniť názov tabuľky takto: 

Tabuľka C.1 – Názov 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Príloha E  ed  Navrhujem odstrániť Prílohu E a označiť kapitolu 
takto: 

Literatúra 

AKCEPTOVANÉ 

OTN ÚNMS SR Literatúra  te  Je zdroj uvedený v literatúre dostupný pre 
verejnosť? Prosím preverte aj odkaz 1) v texte, či 
je vhodné, aby sa odkazovalo na metodické 
pokyny. 

AKCEPTOVANÉ 

Príloha E odtránená 

OTN ÚNMS SR príloha  vš  Možno by bolo vhodné ešte doplniť informácie, 
kto je správca cykloturistickej trasy, kto prideľuje 
evidenčné čísla a pod. ako informatívnu prílohu. 

AKCEPTOVANÉ 

Doplnená príloha C 

MDVRR SR, 
Sekcia cestnej 
dopravy a 
pozemných 
komunikácií 

2 / 2.6  te / zásadná Požadujeme nepoužívať pojem „štátnych 
cestách“. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov nepozná pojem „štátna cesta“. Cesty 
môžu mať rôznych vlastníkov a správcov 

Odporúčame nahradiť ho pojmom „cestách“ alebo 
„cestný komunikáciách“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR, 
Sekcia cestnej 
dopravy a 
pozemných 
komunikácií 

3 / 3.1.1 2, 4 te / zásadná Zásadne nesúhlasíme s uvádzaním pojmov 
„štátne cesty III. triedy“ a „štátne cesty II. triedy“. 
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov nepozná pojem „štátna cesta“. Cesty 
môžu mať rôznych vlastníkov a správcov 

Odporúčame nahradiť ho pojmom „cesty II. triedy“ 
alebo „cesty III. triedy“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR, 3 / 3.1.1 4 te / zásadná Obslužnú funkciu majú miestne a účelové   
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Sekcia cestnej 
dopravy a 
pozemných 
komunikácií 
komunikácií 

komunikácie, ktorú sú tu uvedené. Čo je myslené 
pod samostatnou kategóriou „obslužné 
komunikácie“? Zákon č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov nepozná pojem 
„obslužná cesta“; 

MDVRR SR, 
Sekcia cestnej 
dopravy a 
pozemných 
komunikácií 

4 / 4.2.2 Obr. 11 c vš odporúčame pre prílišnú detailnosť zjednodušiť  ČISTOČNE 
AKCEPTOVANÉ 
V SÚLADE S OSTATNÝMI 
PRIPOMIENKAMI 

MDVRR SR, 
Sekcia cestnej 
dopravy a 
pozemných 
komunikácií 

4 / 
4.2.2.17 

3 vš Umiestňovanie cykloturistických informačných 
prvkov – odporúčame uvádzať po trase len 
základné informačné prvky a informačné prvky vo 
väčšom počte (vrátane donorských tabuliek) len 
na začiatku/konci cykloturistických trás, prípadne 
na najvýznamnejších bodoch cykloturistickej 
trasy, aby nedochádzalo k zbytočnému 
„preznačkovaniu“ a informačnému „zahlteniu“ 
cykloturistu, zároveň sa tým znížia náklady na 
značenie cykloturistických trás 

 AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR, 
Sekcia cestnej 
dopravy a 
pozemných 
komunikácií 

Príloha A B.7, B.9, 
B.10 

vš odporúčame uvedené body zjednotiť, nepoužívať 
obrázkové cyklosmerovky a zjednotiť navrhované 
emblémové cyklotabuľky len do jedného typu 
emblémových cyklotabuliek, ktoré by mali mať 
používať zjednodušené vyobrazenia dominánt 
cykloturistických trás alebo bodov na nich. 
V zjednodušení a používaní jedného typu 
emblémových cyklotabuliek odporúčame 
inšpirovať sa dopravnými značkami IS11 a IS23a-
c, ktoré sa používajú na označovanie turistických 
a kultúrnych cieľov na pozemných komunikáciách 
(podrobnejšie technické podmienky TP 09/2011 
Označovanie kultúrnych a turistických cieľov na 
pozemných komunikáciách 

 ČIASTOČNE 
AKCEPTOVANÉ 

Obrázkové cyklosmerovky 
sa zachovali – moderný 
prvok a akceptácia inej 
pripomienky, 
u emblémových 
cyklotabuliek cyklomagistrál 
sa dal jednotný rozmer,  
u tematických 
a regionálnych trás jednotný 
menší rozmer 

MDVRR SR, 
Sekcia cestnej 

Príloha A  te  Okrem toho upozorňujeme, že v prílohe A) 
použité príklady zhotovenia informačných prvkov 

Prvky cykloturistického 
značenia sú informačné 
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dopravy a 
pozemných 
komunikácií 

cykloturistického značenia sú rozdielne oproti 
použitým symbolom vo vyhláške č. 9/2009 Z.z. 

prvky a nie sú súčasťou 
dopravného značenia, 
nesmú používať piktogramy 
dopravného značenia.  

Príloha A prepracovaná 
podľa vyšších pripomienok 

MDVRR SR, 
Sekcia cestnej 
dopravy a 
pozemných 
komunikácií 

Príloha E  te  V prílohe E) by mal byť pravdepodobne 
spomenutý aj návrh TP Navrhovanie cyklistickej 
 infraštruktúry, ktorý spracovala spoločnosť 
DOPRAVOPROJEKT v novembri 2013, ktorý je 
predložený EK na notifikáciu. 

Príloha E bola zrušená. 

MDVRR SR, 
Sekcia cestnej 
dopravy a 
pozemných 
komunikácií 

  vš STN neobsahuje  pravidlá pre obnovovanie 
cykloturistického značenia 

Navrhnúť spôsob pre obnovovanie 
cykloturistického značenia 

AKCEPTOVANÉ 

Nová príloha C 

SSC 2.2  te  Kedze sa jedna o cestnú turistiku mala by byt 
definicia doplnena o tento pojem t.j. : menej 
náročná forma cykloturistiky vhodná pre všetky 
druhy bicyklov vedená po spevnených cestách. 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 2.3  te  Vedená prevažne po nespevnených cestách. AKCEPTOVANÉ 

SSC 2.5  te  2.5   cyklotrasa:  všeobecný názov pre všetky 
druhy  ciest , ktoré sú postavené alebo vyznačené 
pre cyklistov   

AKCEPTOVANÉ 

SSC 2.6  te  Cykloturisticka trasa nemoze byt pozemnou 
komunikaciou nakolko to odporuje  definicii PK v 
STN 73 6100, 73 6101. Cykloturisticka trasa je 
vedena aj po nespevnenych cestach. 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 2.7  te  2.7   náučná cykloturistická trasa:  vytýčený 
smer cykloturistickej značenej trasy s priradenou 
poznávacou hodnotou alebo témou, s  náučnými 
panelmi;  prechádza mestami, obcami a 
extravilánom, vedie po štátnych cestách, 
účelových komunikáciách, po hrádzach riek 
a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo 

AKCEPTOVANÉ 
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poľnom prostredí 

SSC 2.12  te MTB prosím rozpísať skratku AKCEPTOVANÉ 

 

SSC 2.12  te  2.12   jednostopová cyklotrasa – sigletrack 
(singltrek):  MTB cestička prírodného charakteru, 
ktorá je taká úzka, že po nej nemôžu prejsť 
dvojstopové bicykle (trojkolesové), môžu prejsť 
len jednostopové bicykle, je vedená v lesnom 
prostredí po chodníkoch, obyčajne býva 
jednosmerná 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 2  te  Donorská cyklotabuľka . AKCEPTOVANÉ 

SSC 2.28  ed  2.28   cykloturistický náu čný panel:  
cykloturistický informačný prvok s panelom 
cykloturisticko-tematického obsahu, obsahu 
o prírodných, kultúrnych a stavebných 
zaujímavostiach, osobnostiach, dejinách, 
prípadne aj s inými údajmi textovými 
a fotografickými údajmi 

AKCEPTOVANÉ 

SSC  obrázok 2 
b) 

  farba podľa značenej náučnej cyklotrasy AKCEPTOVANÉ 

SSC 3.1.1 druhý 
odsek, 
druhá 
veta 

te  Patria k nim málo frekventované štátne cesty II. a 
III. triedy, výnimočne krátke úseky ciest I. triedy 
so širšími krajnicami alebo nízkou intenzitou 
dopravy, ďalej miestne a účelové komunikácie, 
lesné a poľné cesty, hrádze riek a obslužné 
komunikácie, ako aj ďalšie cesty a zariadenia 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 3.1.1 štvrtý 
odsek, 
prvá veta 

te  Náučné cykloturistické trasy určené pre  cestnú 
cykloturistiku sa odporúča viesť po sieti 
existujúcich ciest a zariadení, s asfaltovým… 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 3.1.1 štvrtý 
odsek, 
druhá 
veta 

te Aké zariadenia?: 

“Patria k nim málo frekventované štátne cesty III. 
triedy, výnimočne úseky štátnych ciest II. triedy, 
ďalej miestne a účelové komunikácie, lesné 

 AKCEPTOVANÉ 

Termín zrušený 
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a poľné cesty, hrádze riek a obslužné 
komunikácie, ako aj ďalšie kľudové cesty 
a zariadenia .”   

SSC 4.2.1.2 prvý 
odsek, 
prvá veta 

te  Cyklošípka cykloturistickej trasy je vytvorená z 
maľovanej tvarovej cykloznačky, ku ktorej je 
pripojený trojuholník s uhlom… 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.1.2 druhý 
odsek 

te  V prípade potreby je možné použiť aj obojstrannú 
cyklošípku cykloturistickej trasy, keď je 
trojuholníkový hrot s lemovaním použitý z oboch 
strán tvarovej cykloznačky, pozri obrázok 2b. 

AKCEPTOVANÉ 

SSC  obrázok 
2b, 3b 

te  farba podľa značenej náučnej cyklotrasy AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.1.3 nadpis te  Koncovú cykloturistickú značku tvorí tvarová 
cykloznačka , ktorá je prečiarknutá pruhom 
vedeným z ľavého dolného do pravého horného 
rohu. Šírka pruhu je 20 mm. 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.1.4 štvrtý 
odsek, 
druhá 
veta 

ed  Plechové značky sa nesmú upevňovať… AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.1.4  te Nie je potrebné uvádzať : max. vzájomnú  
vzdialenosť cykloznačiek ? (pre prípad, že by 
cyklista stratil smer), Spôsob uchytenia 
cykloznačky ? 

 AKCEPTOVANÉ 

Počet je daný terénnymi 
okolnosťami, spôsob 
uchytenia doplnený 

SSC 4.2.2.1 prvá veta 
pod 
obrázkom 
11 

ed  Symbol cyklistu, ktorý je použitý na veľkých a 
malých cyklosmerovkách je orientovaný tak 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.3 nadpis te  Veľká cyklosmerovka cykloturistickej trasy AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.6 nadpis te  Malá cyklosmerovka cykloturistickej trasy AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.8 druhá 
veta 

te Čo znamená “pri nich ?”: 

Naviguje k 1 cieľu na cykloturistickej trase, 

 AKCEPTOVANÉ 

Termín prepísaný 
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náučnej cykloturistickej trase alebo pri nich. 

SSC 4.2.3.1  te  Prosím doplniť: 

Výšku 2700 mm 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.3.2  te  Prosím doplniť: 

Výšku 1300 mm 

AKCEPTOVANÉ 

SSC príloha A prvá veta te  Toto rozdelenie sa používa na rozlíšenie 
náročnosti cyklotrás 

AKCEPTOVANÉ 

SSC B.2 nadpis te  Veľká cyklosmerovka cykloturistickej trasy AKCEPTOVANÉ 

SSC  Obrázok 
B.14.1 

názov 

te  Príklad zhotovenia významovej doplnkovej 
cyklotabuľky upozorňujúcej na pretlačenie bicykla 

AKCEPTOVANÉ 

SSC B.14.2 prvý 
odsek 

te  Upozorňuje cyklistu na prejazd krátkym úsekom 
cestnej komunikácie so zvýšenou intenzitou 
motorových vozidiel 

AKCEPTOVANÉ 

SSC citované 
normy 

 te STN 01 8010-1: 2000 Norma zrušená - preveriť a 
nahradiť platnými normami z danej oblasti (STN 
EN ISO 3864-1,2,3,4: 2013) 

STN 01 8010-2: 2000 Norma zrušená – preveriť a 
nahradiť platnými normami z danej oblasti (STN 
EN ISO 7010:2012) 

 AKCEPTOVANÉ 

SSC súvisiacich 
právnych 
predpisov 

   Zvážiť doplnenie súvisiacich právnych predpisov, 
napr. 

Zákon č. 135/1961 Zb. 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 MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 

AKCEPTOVANÉ 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskoršíchj predpisov. 

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov 

SSC deskriptor
y 

 ed Do STN sa už nepíšu deskriptory  AKCEPTOVANÉ 

SSC vypracova
nie normy 

 ed  Spracovateľ: MIND Piešťany, Ing. Ivan Pobjecký, 
CSc., v spolupráci s SCK Piešťany (bez IČO) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 2 nadpis, 
obsah 

te  Termíny a definície AKCEPTOVANÉ 

SSC 2.12  ed  singletrack AKCEPTOVANÉ 

SSC 2.12  te MTB vysvetliť skratku  AKCEPTOVANÉ 

SSC 2.32, 2.34  ed  odstránenie bodky na konci definície AKCEPTOVANÉ 

SSC 3.1.2 poznámka te STN 01 8010 Zrušená norma  AKCEPTOVANÉ 

SSC 3.1.2 text: 
červená 

ed Zjednotiť formu písania  s termínom 2.8, aj v texte 
ďalej: EuroVelo: 

 AKCEPTOVANÉ 

SSC 3.1.3 REKREA ed  Piktogram tejto náročnosti je znázornený 
v prílohe A, obrázok A.1; 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 3.1.3 SPORT ed  Je znázornený v prílohe A, obrázo A.2; AKCEPTOVANÉ 

SSC 3.1.3 EXPERT ed  Je znázornený v prílohe A, obrázok A.3. AKCEPTOVANÉ 

SSC  obrázky 

názvy 

ed Odporúčame doplniť názov obrázkov v celej 
norme 

 AKCEPTOVANÉ 

SSC  obrázok 2 ed  odstránenie textu “Obrázok 2”pod obrázkom a) a 
b) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.1.3 nadpis ed  odstránenie bodky v nadpise AKCEPTOVANÉ 
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SSC 4.2.1.3 prvý 
odsek 

ed  Vytvorené sú z tvarovej cykloznačky, alebo 
tvarovej náučnej cykloznačky, ktoré majú pruh 
vedený stredom z ľavého dolného rohu do 
pravého horného rohu v šírke 20 mm, pozri 
obrázky 3a a  3b 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.1.4 druhý 
odsek 

ed  Pri maľovaní tvarovej cykloznačky a cyklošípky, 
náučnej cykloznačky a náučnej cyklošípky na 
svetlé povrchy (napr. betón) sa odporúča ich 
olemovať farebným pásom odtieňa kaki alebo 
sivej (pozri 3.2.4) širokým 12 mm ÷ 15 mm, podľa 
obrázka 4. 

 

AKCEPTOVANÉ 

SSC  obrázok 6 ed odstránenie textu “Obrázok 6” pod a) a doplnenie 
pod obrázok b)  

 AKCEPTOVANÉ 

SSC  prvý 
odsek pod 
obrázkom 
6 

ed  Vo výnimočných prípadoch, ak nie je na objekte 
dostatok miesta na umiestnenie cykloznačiek 
alebo náučných cykloznačiek pod sebou, môžu 
sa umiestniť vedľa seba s dodržaním dôležitosti 
(podľa 3.1.2) v smere zľava doprava, pozri 
obrázok 6a, 6b. 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.2 prvý 
odsek, 
druhá 
veta 

ed  Príklad zhotovenia veľkej cyklosmerovky trasy 
EuroVelo je v prílohe B, obrázok B.1.1) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.3  ed  Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 122). 
Farba podkladu je biela, tvarová cyklošípka a 
symbol cyklistu je vo farbe príslušnej 
cykloturistickej trasy (pozri 3.1.2). Príklad 
zhotovenia veľkej cyklosmerovky je v prílohe B, 
obrázok B.2.1) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.4  ed  Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12a1). 
Farba podkladu je žltá, tvarová cyklošípka a 

AKCEPTOVANÉ 

                                                
2) POZNÁMKA. – Rozmiestnenie a druh textov na veľkej cyklosmerovke, doplnkovej cyklosmerovke, doplnkovej cyklotabuľke 
a významovej doplnkovej cyklotabuľke sú stanovené metodickými pokynmi (pozri prílohu Literatúra [1]). 
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symbol cyklistu je vo farbe príslušnej náučnej 
cykloturistickej trasy (pozri 3.1.2). Príklad 
zhotovenia veľkej cyklosmerovky náučnej 
cykloturistickej trasy je v prílohe B, obrázok B.3.1) 

SSC 4.2.2.5  ed  Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12b1). 
Na bielom podklade je vo farbe príslušnej 
cyklotrasy (pozri 3.1.2) umiestnený červený 
symbol cyklistu a červená tvarová cyklošípka. 
Príklad zhotovenia malej cyklosmerovky trás 
EuroVelo je v prílohe B, obrázok B.4.1) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.6  ed  Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12b1). 
Na bielom podklade je vo farbe príslušnej 
cyklotrasy (pozri 3.1.2) umiestnený symbol 
cyklistu a tvarová cyklošípka. Príklad zhotovenia 
malej cyklosmerovky je v prílohe B, obrázok B.5.1) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.7  ed  Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12b1). 
Na žltom podklade je vo farbe príslušnej 
cyklotrasy (pozri 3.1.2) umiestnený symbol 
cyklistu a tvarová cyklošípka. Príklad zhotovenia 
malej cyklosmerovky náučnej cykloturistickej 
trasy je v prílohe B, obrázok B.6.1) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.8  ed  Obrázková cyklosmerovka má rozmery ako veľká 
cyklosmerovka a usporiadanie, pozri obrázok 
12a1). Naviguje k jednému cieľu na cykloturistickej 
trase, náučnej cykloturistickej trase alebo pri nich. 
Farebný hrot je podľa farby cykloturistickej alebo 
náučnej cykloturistickej trasy. Ak objekt neleží na 
cykloturistickej trase alebo náučnej 
cykloturistickej trase, hrot má hnedú farbu.  
Príklad zhotovenia obrázkovej cyklosmerovky je v 
prílohe B, obrázok B.7.1) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.9  ed  Má rozmery 200 mm × 155 mm a usporiadanie 
podľa obrázka 13b1). Môže sa spájať aj s logom 
paralelných národných cyklomagistrál. Vtedy má 
rozmer 360 mm × 155 mm podľa obrázka 13a1). 
Príklady zhotovenia emblémových cyklotabuliek 

AKCEPTOVANÉ 
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trás Eurovelo sú v prílohe B, obrázok B.8.1) 

SSC 4.2.2.10  ed  Má rozmery 360 mm × 155 mm a usporiadanie 
podľa obrázka 13a1). Graficky znázorňuje 
najzaujímavejšie a charakteristické ciele ležiace 
na cyklomagistrálach. Príklady zhotovenia 
veľkých emblémových cyklotabuliek sú v prílohe 
B, obrázok B.9.1) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.11  ed  Má rozmery 200 mm × 155 mm a usporiadanie 
podľa obrázka 13b1). Graficky znázorňuje logo, 
tému cyklotrasy, prípadne zaujímavý hlavný cieľ. 
Príklady zhotovenia malých emblémových 
cyklotabuliek sú v prílohe B, obrázok B.10.1) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.12  ed  Má rozmery 360 mm × 140 mm a usporiadanie 
podľa obrázka 141). Pri cykloturistickej trase má 
biely podklad, pri náučnej cykloturistickej trase 
žltý podklad. Príklady zhotovenia tabuliek 
miestneho názvu k sú v prílohe B, obrázok B.11 

1). 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.13  ed  Má rozmery 360 mm × 140 mm  usporiadanie 
podľa obrázka 141). Príklady zhotovenia 
donorských cyklotabuliek sú v prílohe B, obrázok 
B.121). 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.14  ed  Má biely podklad, rozmery a usporiadanie podľa 
obrázka 141). Príklady zhotovenia doplnkových 
cyklotabuliek sú v prílohe B, obrázok B.131) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.15  ed  Má rozmery podľa obrázka 151). Farba horného a 
spodného poľa je vo farbe značenej cyklotrasy 
(pozri 3.1.2). Farba stredného poľa je biela, pri 
náučnej cykloturistickej trase žltá. Príklady 
zhotovenia významových doplnkových 
cyklotabuliek sú v prílohe B, obrázok B.141). 

AKCEPTOVANÉ 

SSC 4.2.2.16  ed  Má rozmery podľa obrázka 151). Podkladová 
farba je biela. V lesnom prostredí sa používa 
symbol cyklistu na horskom bicykli podľa 4.2.2.1. 
Na tabuľke sa používajú textové informácie. 

AKCEPTOVANÉ 
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Príklady zhotovenia informačných doplnkových 
cyklotabuliek sú v prílohe B, obrázok B.15.1) 

SSC 4.2.2.16 1) 
poznámka 

ed Označenie 

 1) POZNÁMKA  už existuje na str. 15  

, z dôvodu difirenciácie  odporúčame označiť  
napr . 2) POZNÁMKA   

Deskriptor zrušený, príloha 
E zrušená 

SSC príloha A prvý 
odsek 

ed  Toto rozdelenie sa používa na rozlíšenie 
náročnosti cyklotrás v teréne, zobrazuje sa 
piktogramom, ktorý sa umiestňuje do veľkých 
a malých cyklosmeroviek (podľa prílohy B, 
obrázky  B.1 – B.3, B.5 – B.6) 

AKCEPTOVANÉ 

SSC príloha B označenie 
prílohy 

ed chybné označenie prílohy Príloha B Prílohy zmenené podľa 
pripomienok. 

SSC  obrázky 
B.1 až 
B.13 

ed  doplnenie bodky medzi písmeno a číslo obrázka 
„B.1 atď“ 

AKCEPTOVANÉ 

SSC  obrázok 
B.12 

te Vzhľadom na reklamu (reklama nesmie byť v 
norme) namiesto mena/názvu/znaku donorov 
odporúčam uviesť len všeobecne (vymyslené –
neexistujúce) meno/názov/znak donora – označiť 
len všeobecne umiestnenie 

 AKCEPTOVANÉ 

SSC  tabuľka 
C.1 

ed  doplnenie bodky medzi písmeno a číslo tabuľky 
Tabuľka C.1 

AKCEPTOVANÉ 

SSC príloha D označenie 
prílohy 

ed chybné označenie prílohy Príloha D Prílohy zmenené podľa 
pripomienok 

MDVRR SR + 
SSC 

vš  vš Navrhujeme doplniť do STN v súvislosti 
s bezpečnosťou „Výstražné“ značky, 

ako napr. dopravná značka A34 s piktogramom 
pred: 

- pred strmým zjazdom v teréne (sklon nad 20-
30%?), 

- pred rampou na lesnej ceste (v smere dolu 
cestou, resp. výjazdom z lesa) – vzdialenosť? 

- pred podjazdom nižším ako je určený v STN 

 Norma STN 01 8028 rieši 
informačné cykloturistické 
značenie. Dopravné značky 
a ich umiestňovanie riešia 
iné zákony a normy, boli 
doplnené do citácie normy v 
jej  úvode na základe inej 
pripomienky. 
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(obojsmerne) 

V uvedených prípadoch je riziko vážnych 
nehôd/úrazov (najmä pred koncom cyklotúry – 
únava, znížená viditeľnosť, ...), preto im treba 
venovať náležitú pozornosť. 

MDVRR SR + 
SSC 

Citované 
normy 

 te Citované normy sú zrušené, je potrebné ich 
nahradiť platnými STN. 

STN 01 8010-1: 2000  nahradená STN EN ISO 
3864-1,2,3,4: 2013 

STN 01 8010-2: 2000 nahradená STN EN ISO 
7010: 2012 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Súvisiace 
právne 
predpisy 

 vš Navrhujeme zvážiť doplnenie súvisiacich 
právnych predpisov. 

Napr.: 

Zákon č. 135/1961 Zb. 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 MV SR 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 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Deskriptor
y podľa 
tezauru 
BSI ROOT 

 vš Odstrániť celý článok.  AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Vypracova
nie normy 

 ed Odstrániť IČO.  AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Obsah  vš Navrhujeme upraviť názov kapitoly 2. Navrhujeme nasledovný názov: „Termíny 
a definície“. 

AKCEPTOVANÉ 
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MDVRR SR + 
SSC 

2  vš Navrhujme upraviť názov kapitoly. Navrhujeme nasledovný názov: „Termíny 
a definície“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.2 1 te Keďže sa jedna o cestnú turistiku mala by byť 
definícia doplnená. 

Navrhujeme túto definíciu: “menej náročná forma 
cykloturistiky vhodná pre všetky druhy bicyklov 
vedená po spevnených cestách” 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.3 1 te Navrhujeme doplniť definíciu. Navrhujeme doplniť nasledovne: “vedená 
prevažne po nespevnených 
cestách/komunikáciách”. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.5 1 te Navrhujeme upraviť definíciu. Navrhujeme pojem “komunikácií” nahradiť 
pojmom “ciest”. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.6  te Zásadne nesúhlasíme s používaním pojmu 
„štátnych cestách“. Zákon č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov nepozná pojem 
„štátna cesta“.  

Odporúčame nahradiť ho pojmom „cestách“ alebo 
„cestný komunikáciách“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.6 1 te Cykloturistická trasa nemôže byt pozemnou 
komunikáciou nakoľko to odporuje definícii 
pozemnej komunikácie v STN 73 6100, 73 6101. 
Cykloturistická  trasa je vedená aj po 
nespevnených cestách. 

Požadujeme definíciu upraviť v zmysle 
uvedeného. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.7 1 te Navrhujeme upraviť definíciu. Navrhujeme túto definíciu: „vytýčený smer 
cykloturistickej značenej trasy s priradenou 
poznávacou hodnotou alebo témou, s náučnými 
panelmi; prechádza mestami, obcami a 
extravilánom, vedie po cestách, účelových 
komunikáciách, po hrádzach riek a vodných 
nádrží, v lesnom, horskom alebo poľnom 
prostredí“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.12  ed Navrhujeme opraviť anglický preklad. Správne má byť: „singletrack“. NEAKCEPTOVANÉ 

Pre väčšinu neexistujú 
anglické výrazy 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.12 1 te Navrhujeme upraviť definíciu. Navrhujeme túto definíciu: „MTB cestička 
prírodného charakteru, ktorá je taká úzka, že po 
nej nemôžu prejsť dvojstopové bicykle 

AKCEPTOVANÉ 
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(trojkolesové), môžu prejsť len jednostopové 
bicykle, je vedená v lesnom prostredí po 
chodníkoch, obyčajne býva jednosmerná“ 

MDVRR SR + 
SSC 

2/2.12 1 ed Odporúčame vysvetliť skratku MTB.  AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

2  ed Navrhujeme doplniť definíciu pojmu „donorská 
tabuľka“. 

 AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

3/3.1.1 1 vš/te Zásadne nesúhlasíme s navrhovaným príliš 
všeobecným definovaním odporúčania vedenia 
cykloturistických trás, najmä po pozemných 
komunikáciách. 

Vedeniu cykloturistických trás treba venovať 
náležitú pozornosť a je nevyhnutné mu venovať 
samostatnú časť navrhovanej STN.  

Je potrebné jednoznačne definovať pravidlá pre 
vedenie cykloturistických trás po pozemných 
komunikáciách, ktoré budú z pohľadu 
bezpečnosti vedenia cykloturistov zohľadňovať 
najmä intenzity dopravy vrátane podielu 
nákladnej dopravy, maximálnu povolenú rýchlosť 
dotknutých pozemných komunikácií, či šírku šírku 
krajnice (najmä pri cestách I. triedy). 

Odporúčame stanoviť v STN obdobné pravidlá 
pre vedenie cykloturistických trás po pozemných 
komunikáciách ako sú stanovené pravidlá pre 
vedenie cyklistov po pozemných komunikáciách v 
platnýchTechnických podmienkach TP 07/2014 
Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry. 

K značeniu cykloturistických 
trás je potrebné absolvovať 
školenie a pred ich 
vyznačením sa absolvuje 
povoľovací proces podľa 
platných zákonov a noriem. 
K požadovanému sa 
vyjadrujú dotknuté orgány, 
ktoré rozhodnú, či bude 
cyklotrasa povolená. 
Problematika je tak široká, 
že ju nie je možné 
zapracovať do STN. 

MDVRR SR + 
SSC 

3/3.1.1 2, 4 te Zásadne nesúhlasíme s uvádzaním pojmov 
„štátne cesty III. triedy“ a „štátne cesty II. triedy“. 
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov nepozná pojem „štátna cesta“. Cesty 
môžu mať rôznych vlastníkov a správcov 

Odporúčame nahradiť ho pojmom „cesty II. triedy“ 
alebo „cesty III. triedy“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

3/3.1.1 4 te Obslužnú funkciu majú miestne a účelové 
komunikácie, ktorú sú tu uvedené. Zákon č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
nepozná pojem „obslužná cesta“; 

Navrhujeme vypustiť text „a obslužné 
komunikácie“. 

AKCEPTOVANÉ 
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MDVRR SR + 
SSC 

3/3.1.1 4 te Navrhujeme upraviť text prvej vety 4. odstavca. Text navrhujeme upraviť nasledovne: „Náučné 
cykloturistické trasy  určené pre cestnú 
cykloturistiku sa odporúča viesť po sieti 
existujúcich ciest a zariadení, s asfaltovým, 
penetrovaným alebo iným spevneným povrchom.” 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

3/3.1.1 5  Posledná veta 4. odstavca – je potrebné vysvetliť 
o aké zariadenia ide. 

 Pojem zariadenia 
vypustený.  

MDVRR SR + 
SSC 

3/3.1.2 Poznámk
a 

te V poznámke sa cituje zrušená norma STN 01 
8010. 

Opraviť. AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

3/3.1.3   Navrhujeme v celom článku zmeniť písanie 
odkazov na obrázky. 

Navrhujeme nasledovnú formu odkazov: 

„...v prílohe A, obrázok A.1 

... v prílohe A, obrázok A.2 

... v prílohe A, obrázok A.3“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4 Obrázky 1 
- 16 

ed Navrhujeme doplniť názvy obrázkov, tak ako 
v prílohovej časti. 

 AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.2 1 ed Navrhujeme doplniť text prvej vety prvého 
odstavca. 

Text navrhujeme upraviť nasledovne: „Cyklošípka 
cykloturistickej trasy je vytvorená z maľovanej 
tvarovej cykloznačky, ku ktorej je pripojený 
trojuholník s uhlom 85° vo farbe cyklotrasy (pozri 
3.1.2) olemovaný pásom bielej farby.“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.2 2 ed Navrhujeme doplniť text prvej vety druhého 
odstavca. 

Text navrhujeme upraviť nasledovne: „V prípade 
potreby je možné použiť aj obojstrannú 
cyklošípku cykloturistickej trasy, keď je 
trojuholníkový hrot s lemovaním použitý z oboch 
strán tvarovej cykloznačky, pozri obrázok 2b.“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.2 Obrázok 
2b 

ed Navrhujeme doplniť text obrázka. Text navrhujeme upraviť nasledovne: „farba 
podľa značenej náučnej cyklotrasy“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.3 1 te Navrhujeme upraviť definíciu. Navrhujeme túto definíciu: „Koncovú 
cykloturistickú značku tvorí tvarová cykloznačka , 
ktorá je prečiarknutá pruhom vedeným z ľavého 
dolného do pravého horného rohu. Šírka pruhu je 
20 mm, pozri obrázok 3 a, b.” 

AKCEPTOVANÉ 
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MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.3 Obrázok 3 ed Navrhujeme doplniť text obrázka. Text navrhujeme upraviť nasledovne: „farba 
podľa značenej náučnej cyklotrasy“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.4 2 ed Navrhujeme upraviť text vety odseku. Text navrhujeme upraviť nasledovne: „...širokým 
12 mm ÷ 15 mm...“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.4 4 ed Navrhujeme upraviť text druhej vety 4. odstavca. Text navrhujeme upraviť nasledovne: „Plechové  
značky sa nesmú upevňovať na živé stromy.“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.4  te Odporúčame doplniť maximálnu vzájomnú 
vzdialenosť cykloznačiek  (pre prípad, že by 
cyklista stratil smer). 

 Cykloznačky sa maľujú 
podľa situácie v teréne, nie 
je možné zadefinovať 
vzdialenosť 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.1.4  te Odporúčame doplniť spôsob uchytenia 
cykloznačky. 

 AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.2.1 4 ed Navrhujeme upraviť text prvej vety 4. odstavca. Text navrhujeme upraviť nasledovne: „Symbol 
cyklistu, ktorý je použitý na veľkých a malých 
cyklosmerovkách je orientovaný tak, že cyklista 
znázorňuje jazdu v smere, v ktorom pokračuje 
značená cykloturistická trasa alebo značená 
náučná cykloturistická trasa.“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.2.3 – 
4.2.2.16 

 ed Navrhujeme v týchto článkoch zmeniť písanie 
odkazov na obrázky. 

Navrhujeme nasledovnú formu odkazov: 

„...v prílohe B, obrázok B.1“ (obdobne aj odkazy 
na obrázky B.2 až B.15). 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.2.3  ed Navrhujeme upraviť nadpis. Nadpis navrhujeme upraviť nasledovne: „Veľká 
cyklosmerovka cykloturistickej trasy“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.2.6  ed Navrhujeme upraviť nadpis. Nadpis navrhujeme upraviť nasledovne: „Malá 
cyklosmerovka cykloturistickej trasy“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Poznámka 
1) 

 

 ed Navrhujeme zosúladiť texty poznámky zo strany 
15 a 17; odkazujú sa na rovnaký predpis/zdroj 
v Literatúre. 

 Príloha E bola zrušená, 
s tým súvisí aj zrušenie 
odkazov 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.2.8 1 te Navrhujeme upraviť text druhej vety odstavca. Text navrhujeme upraviť nasledovne: „Naviguje k 
jednému cieľu na cykloturistickej trase, náučnej 
cykloturistickej trase alebo...“ 

AKCEPTOVANÉ 
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MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.2.8 1 te Je potrebné upraviť text druhej vety odstavca. Navrhujeme nahradiť slová „pri nich“ inými 
slovami. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.2.9 1 ed Navrhujeme v druhej vete v odvolávke na 
obrázok 13a doplniť odvolávku na poznámku 1. 

Navrhujeme nasledovnú formu odvolávky: 
„...13a1).“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.3.1 1 ed Navrhujeme doplniť text. Na koniec odstavca navrhujeme doplniť text: 
„Výšku 2 700 mm.“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

4/4.2.3.1 1 ed Navrhujeme doplniť text. Na koniec odstavca navrhujeme doplniť text: 
„Výšku 1 300 mm.“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Príloha A 1 ed Navrhujeme upraviť text. Na začiatku prvej vety prvého odstavca 
navrhujeme odstrániť slovo „Toto“. 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Príloha A 1 ed Navrhujeme v prvej vete opraviť odvolávky na 
obrázky. 

Navrhujeme nasledovnú formu odvolávky: 
„...(podľa prílohy B, obrázky  B.1 – B.3, B.5 – B.6) 
.“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

strana 
20/Príloha 
A 

 ed Príloha A opraviť na Príloha B.  AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Príloha 
A/B.2 

 ed Navrhujeme upraviť nadpis. Nadpis navrhujeme upraviť nasledovne: „Veľká 
cyklosmerovka cykloturistickej trasy“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Príloha 
A/B.5 

 ed Navrhujeme upraviť nadpis. Nadpis navrhujeme upraviť nasledovne: „Malá 
cyklosmerovka cykloturistickej trasy“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Príloha 
A/B.12 

Obrázok 
B12 

te Vzhľadom na reklamu (reklama nesmie byť v 
norme) namiesto mena/názvu/znaku donorov 
odporúčame uviesť len všeobecne (vymyslené –
neexistujúce) meno/názov/znak donora – označiť 
len všeobecne umiestnenie. 

 AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

Príloha 
A/B.14.2 

Obrázok 
B.14.2 

ed Navrhujeme upraviť text prvej vety prvého 
odstavca. 

Názov navrhujeme upraviť nasledovne: 
„Upozorňuje cyklistu na prejazd krátkym úsekom 
cestnej komunikácie so zvýšenou intenzitou  
motorových vozidiel, počas ktorého sa odporúča 
zvýšiť opatrnosť pri jazde na bicykli.“ 

AKCEPTOVANÉ 

MDVRR SR + 
SSC 

strana 
31/Príloha 

 ed Príloha E opraviť na Príloha D.  Prílohy boli zmené podľa 
pripomienok 
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E 

MDVRR SR + 
SSC 

vš  vš STN neobsahuje  pravidlá pre obnovovanie 
cykloturistického značenia 

Navrhnúť pravidlá pre obnovovanie 
cykloturistického značenia 

AKCEPTOVANÉ 

Doplnené do novej prílohy 
C 

Cyklokoalícia Príloha E  te Navrhujeme v norme zrušiť informatívnu prílohu 
E, t.j. odvolávku na literatúru Metodické pokytny 
SCK, z nasledovných dôvodov: 

● nie je jasné o ktoré metodické pokyny 
ide (keďže SCK vydalo viacero 
metodických pokynov)  

● Metodické pokyny SCK sú v značnej 
miere kópiou STN 01 8028, len v 
graficky atraktívnejšom prevedení a 
preto je nelogické, aby Metodické 
pokyny obsahovali špecifikácie 
cykloznačenia (rozmery a pod.), ktoré sú 
definované v norme.  

o aktualizácii Metodických pokynov SCK môže 
rozhodnúť SCK bez vedomia Úradu pre 
normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctva či 
zainteresovanej verejnosti, čim sa Metodické 
pokyny SCK stanú nekompatibilné s STN 01 
8028 a môže prísť k stavu, že sa Metodické 
pokyny stanú nadradené norme, keďže norma sa 
na ne odkazuje. Toto je absolútne neprijateľné, 
aby SCK rozhodovala o zmenách sama a 
obchádzala tým STN 01 8028 (napr. každý 
mesiac zmení rozmer a vyobrazenie 
cyklosmerovníku). Navrhujeme, aby sa tie časti 
Metodických pokynov SCK, ktoré nie sú v STN 01 
8028 stali súčasťou STN 01 8028, nebude tak 
potrebná odvolávka na literatúru. 

 AKCEPTOVANÉ 

Príloha E zrušená 

Cyklokoalícia 2.2 a 2.3 definícia, 
náročnosť 
a typ 

te Navrhujeme zmeniť definíciu 2.2 a 2.3. s čím 
súvisí aj zmena značenia trás z horských a 
cestných v kategóriach REKREA, SPORT a 
EXPERT na iné. Definícia tvrdí, že cestná 

 AKCEPTOVANÉ 
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cykloturistika je menej náročná a že horská je 
náročnejšia, vykonávaná v horskom prostredí a s 
väčším prevíšením. Základné rozdelenie pritom 
nie je horské a cestné, ale podľa povrchu na 
spevnené alebo nespevnené. Navrhujeme priamo 
v definícii uviesť, že cestná cykloturistika sa 
vykonáva na spevnenom povrchu, horská aj na 
nespevnenom ako v sekcii 3.1.1. Označenie 
symbolom horského cyklistu môže vyvolávať 
dojem, že ide o cyklotrasu s prevýšením, pričom 
môže ísť o pomerne rovinatú (hrebeňovú) 
cyklotrasu nespevneným potvchom. Označenie 
symbolom cestnho cyklistu môže vyvolávať 
dojem, že ide o rovinatú cyklotrasu, môže však 
ísť o asfaltovú trasu v horách s vysokým 
prevýšením. Zároveň nie je úplne jasné, 
označenie trás z hľadiska náročnosti. V prípade, 
že nejaká trasa s dĺžkou 50 km je v 99 
percentách úseku rovinatá a v 1 percente 
(posledných 500 m dĺžky) je stúpanie na úrovni 
10 percent (t.j. veľmi náročné), bude trasa 
značená ako REKREA, SPORT alebo EXPERT? 
V prípade, že ide o cyklotrasu, ktorá má 
množstvo odbočiek (kríženia s inými 
cykloturistickými trasami), bude prvých 49,5 km 
označených ako REKREA (t.j. po úsekoch) s 
možnosťou odbočiť na vedľajšie trasy pred 
posledným úsekom (križovatkou s 
cyklosmerovníkmi), kde bude označenie 
cyklotrasy podľa náročnosti ako EXPERT? 

Navrhujeme úplne nanovo premyslieť značenie 
náročnosti i horskej/cestnej cykloturistiky. 

Cyklokoalícia  Značenie 
a 
smerovník
y 

te Navrhujeme zrušiť obrázkové cyklosmerovky 
(B7), veľké emblémové cyklotabuľky (B9) a malé 
emblémové cyklotabuľky (B10). Nie sú súčasťou 
ani turistického značenia. Sú rušivé a hlavne 
majú nepekný a nejednotný dizajn. Prepĺňajú 
stĺpik prílišným množstvom informácii.  
Navrhujeme zväčšíť (rozšíriť) tabuľky EuroVelo 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Norma STN 01 8028 je 
samostatná norma, norma 
STN 01 8025 Turistické 
značenie je iná samostatná 
norma. Turistické značenie 
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tak, aby sa emblém EuroVelo (B8) mohol 
umiestniť priamo do cyklosmerovníkov (malých i 
veľkých). Jedna trasa EuroVelo by na jednom 
stĺpe (obrázok 16a návrhu normy) mala mať pre 
jeden smer len jeden smerovník (t.j. nie aj 
emblémovú tabuľku aj kilometrovník), mimo 
donorskej tabuľky. Ostatné cyklotrasy by nemali 
emblémy. 
Žiadame presunúť texty z prílohy B priamo do 
časti 4.2., napr. v časti 4.2.2.2 by malo byť 
uvedené, čo má cyklosmerovka obsahovať a v 
prílohe B uviesť len príklad takéhoto značenia. 
Treba presne špecifikovať koľko cieľov môže 
alebo musí byť na cyklosmerovníku, toto chýba. 
Veľká cyklosmerovka (4.2.2.2) by mala byť podľa 
nás obsahovať: 
Predná strana 

● farebnú smerovú šípku so symbolom “C” 
● označenie typu a náročnosti cyklotrasy 

(na základe pripomienok, popísaných 
vyššie - musí sa vymyslieť) 

● 2 ciele a vzdialenosť v kilometroch, 
pričom vrchný by mal byť vzdialenejší, 
tak ako je to bežné na cestách (s 
možnosťou doplniť o piktogramy - viď 
nižšie) 

● číslo trasy 
● emblém EuroVelo (len na trasách 

EuroVelo) 
Zadná strana 

● názov správcu cyklotrasy (max 24 
znakov) 

● unikátne poradové číslo smerovníku 
vytvorené kombináciou čísla cyklotrasy v 
rámci SR (napr 6002), miesta 
umiestnenia smerovníku (každý stĺpik na 
cyklosmerovky by mal mať svoje číslo) a 

bolo definované pred cca. 
40 rokmi, cykloturistické 
značenie pred 14 rokmi. 
Trend v cykloznačení 
reaguje na modernizáciu 
doby a digitálne 
technológie, preto sú 
zavedené nové prvky v tejto 
norme. Emblémové 
cyklotabuľky sú súčasťou 
normy a v teréne aplikované 
už 14 rokov.  

Značky EuroVelo sa 
nezväčšili, sú v teréne už 
viacero rokov, systém 
značenia je zaslaný v ECF 
a viacerí pripomienkovatelia 
žiadali znížiť počet 
a variabilitu prvkov. 
Označemnie trás EuroVelo 
rieši emblémová 
cyklotabuľka. 

AKCEPTOVANÉ 

Presunutrie textov z prílohy 
B do časti 4.2. 

ČIASTOČNE 
AKCEPTOVANÉ 

Rozloženie prvkov na veľkej 
cyklosmerovke je podľa 
pripomienky, no všetko na 
prednej strane, ciele sa 
nemenia, v teréne je za 14 
rokov umiestnených 
desaťťtisíce smeroviek 
s bližším a pod ním 
vzdialenejším cieľom. Prvky 
cykloturistického značenia 
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smeru, pre ktorý je smerovník určený. 
Umožní to lepšie nahlasovanie 
poškodaných smerovníkov a obnovu 
značenia. 

V prípade smerovníkov EuroVelo sme navrhli 
širšie cyklosmerovníky (popísané vyššie), aby 
obsahovali aj emblém EuroVelo (príloha B8). 
Navrhujeme explicitne uviesť do STN 01 8028, že 
veľké a malé cyklosmerovníky nesmú obsahovať 
žiadne iné informácie, ani logá, obrázky a nápisy 
(napr. logá sponzorov, krajov, správcov 
cyklotrasy, operačných programov EŮ a pod.).  
Je vhodné zvážiť, či by jednotlové destinácie na 
cyklosmerovkách nemohli obsahovať aj 
poktogramy (štandardné ikonky) známe z 
dopravného značenia, informujúc o tom, čo sa v 
danom cieli nachádza, ako napr. hrad, kostol, 
odpočívdlo, občerstvenie, ubytovanie a pod. 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
0/0f/IS-23a.jpg a 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f
/f0/Dopravn%C3%A1_zna%C4%8Dka_IS23c.svg 
a http://blog.sme.sk/blog/115/235442/chorvatsko-
2010-07-odpocivadlo.jpg). 
 
Navrhujeme zaviesť pravidlo, že každá prvá 
tvarová cykloturistická značka (“C”) za 
križovatkou bola vyhotovená vo zväčšenom 
rozmere (2x vačší ako štandardná veľkosť), aby 
cyklisti nemuseli pri každej križovatke zosadnúť z 
bicykla a pozrieť sa na smerovník, ale aby hneď z 
diaľky videli ktorým smerom ísť. 
 

Navrhujeme úplne zmeniť dizajn značiek B14, 
ktorý je nevyhovujúci, nepekný, nepochopiteľný. 
Mnoho z tabuliek je možné nahradiť 
piktogramami dopravných značiek ako napr. 
pozor tunel, povinnosť svietiť, zmiešaný pohyb s 
chodcami, maximálna povolená rýchlosť, pozor 

nie sú súčasťou 
dopravného značenia.  

NEAKCEPTOVANÉ 

Označenie čísel 
cyklosmerovníkov, netreba 
ho riešiť normou, stačí 
k tomu smernica, širšie 
cyklosmertovníky pre trasy 
Eurovelo (rozpor 
s požiadavkami zníženia 
počtu prvkov – iní 
pripomienkovatelia). 

Takisto odstránenie 
používanie lóg donorov – 
vďaka nim vznikla sieť 
cykloturistických trás na 
Slovensku, je to súčasťou 
grantových a donorských 
podmienok, vrátane 
projektov EÚ – povinná 
publicita. 

 

NEAKCEPTOVANÉ 

Tvarová značka 2x väčšia – 
v praxi v 98% neexistuje 
priestor na jej maľovanie, 
rieši sa to zhustením 
maľovania značiek.  

Značka B-14, nemôže byť 
kritérium, či sa značka páči 
alebo nie, jej použitie je 
v praxi minimálne, 
v súčasnosti sú tieto značky 
v SR na 2 miestach 
a cyklistom je jasné 
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nebezpečenstvo s dodatkovou tabuľou, ktoré by 
sa umiestnili na jednu tabuľku vedľa seba alebo 
pod sebou v zmenšenom rozmere. 

rozsvietenie svetiel 

Už vyššie uvedené, že 
cykloturistické značenie je 
iba informačné značenie, 
nie je dopravné značenie 
a preto nepoužíva jeho 
piktogramy (výhrada 
dopravnej polície z prvej 
normy).  

 

Cyklokoalícia  Náučné 
cykloturisti
cké trasy 

te Navrhujeme vypustiť inofarebný (žltý) podklad 
smerovníkov náučných cykloturisitckých trás. 
Preferujeme jednofarebné značenie pre cyklistov 
- buď biele alebo žlté (pre lepšie odlíšenie od 
turistického značenia). Náučné cykloturisitcké 
trasy môžu byť značené rovnako ako ostatné 
trasy alebo s použitím nejakej malej ikonky v 
spojení so symbolom “C” - napr. farebná alebo 
čierna bodka vnútri písmena “C” (náčrt viď 
nižšie). Na smerovníkoch by sa musel ujednotniť 
dizajn “C” na rovnaký ako maľovaný. 

 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh vznikol z kolektívu 
dlhodobo pracujúcich 
značkárov v teréne, práve 
prvok inej podkladovej farby 
je výrazným prvkom 
rozlíšenia trás a náučných 
cykloturistických trás, pri 
rozmere maľovaného 
značenia v teréne návrh 
minimálne rozlišuje tieto 
trasy, takisto návrh 
komplikuje maľované 
značenie v teréne novým 
ďalším prvkom 

Cyklokoordinator 
BSK 

2.7  te  2.7   náučná cykloturistická trasa:  vytýčený 
smer cykloturistickej značenej trasy s priradenou 
poznávacou hodnotou alebo témou, s  náučnými 
panelmi, prechádzajúci mestami, obcami a 
extravilánom, vedie po štátnych cestách, 
účelových komunikáciách, po hrádzach riek 
a vodných nádrží, v lesnom, horskom alebo 
poľnom prostredí 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistuických 
trás 

Cyklokoordinator 2  te  2.13  BIKEPARK  – sústava horských cyklotrás 
v regióne, ktorá vytvára samostatný celok, ktorý 

AKCEPTOVANÉ 
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BSK slúži na rozvoj cykloturistiky rôznej dĺžky, 
náročnosti, povrchu.  

Cyklokoordinator 
BSK 

2.21  te  2.21   cykloturistická zna čka náu čnej 
cykloturistickej trasy, náu čná cyklozna čka:  
základný cykloturistický informačný prvok 
označujúci vytýčený smer náučnej cykloturistickej 
cyklotrasy 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

2.23  te  2.23   cyklošípka náu čnej cykloturistickej 
trasy:  cykloturistická značka s hrotom 
označujúcim zmenu smeru cykloturistickej 
náučnej značenej trasy 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

2.33  te  2.33   GPS zameranie:  zameranie bodov alebo 
celej cykloturistickej trasy, náučnej cykloturistickej 
trasy v teréne s GPS prístrojom  

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

3.1.1  te  3.1.1    Podľa určenia  
Cykloturistické trasy sa podľa určenia delia na: 
 – cykloturistické trasy na cestnú 
cykloturistiku; 
 – cykloturistické trasy na horskú 
cykloturistiku; 

– náučné cykloturistické trasy na cestnú 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
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cykloturistiku; 
– náučné cykloturistické trasy na 

horskú cykloturistiku. 
Cykloturistické trasy na cestnú cykloturistiku sa 
odporúča viesť po sieti existujúcich ciest, 
s asfaltovým, penetrovaným alebo iným 
spevneným povrchom. Patria k nim málo 
frekventované štátne cesty II. a III. triedy, 
výnimočne krátke úseky ciest I. triedy, ďalej 
miestne a účelové komunikácie, lesné a poľné 
cesty, hrádze riek a obslužné komunikácie, ako aj 
ďalšie cesty a zariadenia.   
Cykloturistické trasy na horskú cykloturistiku sa 
spravidla vedú po makadamových 
a nespevnených lesných a poľných cestách, 
miestnych a účelových komunikáciách, hrádzach 
a iných cestách s prírodným povrchom. Na túto 
formu cykloturistiky sa odporúča používať len 
vyznačené cykloturistické trasy. 
Náučné cykloturistické trasy na cestnú 
cykloturistiku sa odporúča viesť po sieti 
existujúcich ciest a zariadení, s asfaltovým, 
penetrovaným alebo iným spevneným povrchom. 
Patria k nim málo frekventované štátne cesty III. 
triedy, výnimočne úseky štátnych ciest II. triedy, 
ďalej miestne a účelové komunikácie, lesné 
a poľné cesty, hrádze riek a obslužné 
komunikácie, ako aj ďalšie kľudové cesty 
a zariadenia.   
Náučné cykloturistické trasy na horskú 
cykloturistiku sa spravidla vedú po 
makadamových a nespevnených lesných a 
poľných cestách, miestnych a účelových 
komunikáciách, hrádzach a iných kľudových 
cestách s prírodným povrchom. Na túto formu 
cykloturistiky sa odporúča používať len 
vyznačené cykloturistické trasy. 
Poznámka: 
Náučné cykloturistické trasy rieši ť klasickým 
cykloturistickým zna čením, s doplnkovou 

miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 
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tematickou tabu ľkou . Je to duplicita 
s tematickými cykloturistickými trasami. 

Cyklokoordinator 
BSK 

3.1.2  te  Cykloturistické trasy sa pre jednoznačnosť a 
ľahšiu orientáciu v teréne značia týmito farbami: 
POZNÁMKA. – Tieto farby nemajú bezpečnostný 
význam v zmysle STN 01 8010. 
červená  – značia sa ňou len trasy 
EuroVelo, cyklomagistrály a diaľkové trasy; 
modrá  – značia sa ňou paralelné trasy k trasám 
EuroVelo, diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie 
alebo náročnejšie regionálne cykloturistické trasy, 
dlhšie alebo náročnejšie náučné cykloturistické 
trasy; 
zelená  – značia sa ňou stredne náročné  
cykloturistické trasy, cykloturistické okruhy 
zdravia a cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi, 
stredne náročné  náučné cykloturistické trasy, 
náučné cykloturistické okruhy zdravia a náučné 
cykloturistické trasy pre rodiny s deťmi; 
žltá  – značia sa ňou ľahké cykloturistické trasy a 
spojky medzi cykloturistickými trasami, krátke 
odbočky k rôznym prírodným, historickým, 
kultúrnym a technickým zaujímavostiam; 
čierna – značia sa ňou ľahké náučné 
cykloturistické trasy.  
Dôležitosť cykloturistických trás klesá v poradí 
červená – modrá – zelená – žltá. 
Dôležitosť náučných cykloturistických trás klesá v 
poradí modrá – zelená – čierna. 
 
Ak nie je možné dodržať toto kritérium, farby sa 
volia tak, aby sa nekrižovali cykloturistické trasy 
alebo cykloturistické náučné trasy rovnakej farby. 
Výsledná voľba farby cykloturistickej trasy alebo 
náučnej cykloturistickej trasy sa odporúča riešiť 
zoradením trás podľa ich dĺžky, pričom sa im 
priradia farby v poradí dôležitosti. S poklesom 
dĺžky klesá dôležitosť cykloturistickej trasy, ako aj 
náučnej cykloturistickej trasy. 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 
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Cyklokoordinator 
BSK 

3.1.3  te  Cykloturistické trasy sa podľa náročnosti delia do 
3 skupín: 
 
REKREA – ľahké : sú menej náročné 
cykloturistické trasy a okruhy, náučné 
cykloturistické trasy na oboznámenie sa s jazdou 
na bicykli. Vyžadujú základy techniky jazdy na 
bicykli a základný fyzický fond. Piktogram tejto 
náročnosti je znázornený v prílohe A1a; 
 
SPORT – stredne ťažké: sú náročnejšie 
športové okruhy alebo cykloturistické trasy, 
náučné cykloturistické trasy, ktoré vyžadujú dobré 
zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú 
fyzickú kondíciu. Symbol tejto náročnosti sa 
rozdeľuje pre trasy cestné a trasy horské, má 
hnedú farbu. Je znázornený v prílohe A1b; 
 
EXPERT – ťažké: sú náročné trasy, náročné 
okruhy a náročné náučné cykloturistické trasy, 
pre cykloturistov, ktorí majú veľmi dobre 
zvládnutú techniku jazdy na bicykli a veľmi dobrú 
kondíciu. Symbol tejto náročnosti sa rozdeľuje pre 
trasy cestné a trasy horské, má čiernu farbu. Je 
znázornený v prílohe A1c.  
 
Poznámka: farby riešené v prílohe. 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

 

AKCEPTOVAnĚ 

Farby náročnosti na základe 
iných pripomienok podľa 
farby trasy 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.1  te  Cykloturistické trasy a náučné cykloturistické 
trasy sa označujú cykloturistickým značením na 
informáciu o vytýčenom smere postupu po 
stanovenej cykloturistickej trase, náučnej 
cykloturistickej trase, ako aj na upozornenie na 
cykloturisticky, vlastivedne a kultúrno-historicky 
významné objekty. 

Cykloturistická značkovaná trasa a náučná 
cykloturistická značkovaná trasa zabezpečuje v 
teréne spojenie medzi danými geografickými 
bodmi aj bez použitia mapy so znázorneným 
priebehom cyklotrasy.  

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 
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Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.1.1  te  4.2.1.1    Tvarová cykloturistická zna čka, 
tvarová náu čná cykloturistická zna čka  
Tvarová cykloturistická značka má základný 
rozmer 125 mm x 125 mm, pozri obrázok 1a. 
Podklad má bielu farbu, v strede ktorého je 
umiestnený symbol C vo farbe príslušnej 
cykloturistickej trasy (pozri 3.1.2).  
Tvarová náučná cykloturistická značka má 
základný rozmer 125 mm x 125 mm, pozri 
obrázok 1b. Podklad má žltú, v strede ktorého je 
umiestnený symbol C vo farbe príslušnej náučnej 
cykloturistickej trasy (pozri 3.1.2).  

                
a)   

  
  
 b) - zruši ť 

Obrázok 1 

Vo výnimočných prípadoch je možné použiť aj 
proporcionálne menší rozmer tvarovej 
cykloznačky alebo tvarovej náučnej cykloznačky 
ako základný rozmer, avšak jej minimálny rozmer 
musí byť 75 mm × 75 mm. 
Ak nie je možné pre väčšiu vzdialenosť vhodného 
objektu umiestniť tvarovú cykloznačku alebo 
tvarovú náučnú cykloznačku základných 
rozmerov (napríklad lúka), odporúča sa umiestniť 
na viditeľné miesto zväčšenú tvarovú značku – 
cyklovolavku, ktorú dobre vidno z diaľky. Jej 
maximálny rozmer je 300 mm x 300 mm. 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.1.2  te  Cyklošípka je vytvorená z maľovanej tvarovej 
cykloznačky, ku ktorej je pripojený trojuholník s 
uhlom 85° vo farbe cyklotrasy (pozri 3.1.2) 
olemovaný pásom bielej farby. Šírka bieleho 
lemujúceho pása je 15 mm, pozri obrázok 2a. 

V prípade potreby je možné použiť aj obojstrannú 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
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cyklošípku, keď je trojuholníkový hrot s 
lemovaním použitý z oboch strán tvarovej 
cykloznačky, pozri obrázok 2b. 

Cyklošípka náučnej cykloturistickej trasy je 
vytvorená z maľovanej tvarovej cykloznačky, ku 
ktorej je pripojený trojuholník s uhlom 85° vo 
farbe cyklotrasy (pozri 3.1.2) olemovaný pásom 
žltej farby. Šírka žltého lemujúceho pása je 15 
mm, pozri obrázok 2c. 

V prípade potreby je možné použiť aj obojstrannú 
cyklošípku náučnej cykloturistickej trasy, keď je 
trojuholníkový hrot s lemovaním použitý z oboch 
strán tvarovej cykloznačky, pozri obrázok 2d. 

 

 
a) 

b) 

Obrázok 2 

 

b) zruši ťd) 

Obrázok 2 

 

Smer hrotu cyklošípky a náučnej cyklošípky 
uvádza smer cykloturistickej značenej trasy alebo 
náučnej cykloturistickej trasy. 

miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

  te  4.2.1.3    Koncová cykloturistická zna čka, 
koncová cykloturistická zna čka náučnej 
cykloturistickej trasy.  
Vytvorené sú z tvarovej cykloznačky, alebo 
tvarovej náučnej cykloznačky, ktoré majú pruh 
vedený stredom z ľavého dolného rohu do 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
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pravého horného rohu v šírke 20 mm, pozri 
obrázok 3 a, b. 

       
a) 

     b) zruši ť 
Obrázok 3  

možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

 

AKCEPTOVANÉ 

Presun maľovaných 
cykloznačiek “spod” 
turistických značiek “nad” 
turistické značky – v texte iI 
ilustračných obrázkoch 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.1.4  te  4.2.1.4    Umiest ňovanie cykloturistických 
značiek, náu čných cykloturistických zna čiek 
Cykloturistické značky a náučné cykloturistické 
značky sa odporúča vyhotovovať náterom. Na ich 
umiestnenie sa volia vhodné objekty v teréne tak, 
aby boli dobre viditeľné a navádzali používateľa 
do smeru cykloturistickej značenej trasy alebo 
náučnej cykloturistickej značenej trasy. 
Pri maľovaní tvarovej cykloznačky a cyklošípky, 
náučnej cykloznačky a náučnej cyklošípky na 
svetlé povrchy (napr. betón) sa odporúča ich 
olemovať farebným pásom odtieňa kaki alebo 
sivej (pozri 3.2.4) širokým 12 ÷ 15 mm, podľa 
obrázka 4. 
 
 
Cykloturistické značky a náučné cykloturistické 
značky možno umiestňovať na múry, stĺpy, trvalé 
konštrukcie, stromy a pod. 
Na mŕtvom dreve možno použiť plechové 
cykloznačky alebo plechové náučné cykloznačky. 
Tieto značky sa nesmú upevňovať na živé 
stromy. Plechové cykloznačky a plechové náučné 
cykloznačky majú rozmer podľa obrázka 5. 
Na oceľové stĺpy sa môžu lepiť samolepky 
cykloturistických značiek a náučných 
cykloturistických značiek , v rozmeroch  
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maľovaných značiek – viď obrázok 5. 
Cykloturistická trasa a náučná cykloturistická 
trasa sa musia značiť v oboch smeroch, avšak 
značky z oboch smerov sa neodporúča 
umiestňovať na ten istý objekt, pretože pri zániku 
objektu sa stratia značky pre obidva smery. 
Cykloznačky a náučné cykloznačky sa odporúča 
umiestňovať kolmo na smer cykloturistickej trasy 
vo výške minimálne 1,5 m nad terénom. Vo 
výnimočných prípadoch možno cykloznačky 
a náučné cykloznačky umiestniť na vodorovné 
plochy (ploché kamene, obrubníky, betón a pod.). 
Ak prechádza spoločným miestom niekoľko 
rôznofarebne značených cykloturistických trás, 
alebo niekoľko rôznofarebne značených 
náučných cykloturistických trás, odporúča sa 
umiestniť cykloznačky alebo náučné cykloznačky 
na jeden objekt pod seba, pozri obrázok 6a. 
Poradie farieb sa dodržiava podľa 3.1.2 v smere 
zhora nadol. Medzi cykloznačkami sa vynecháva 
medzera 15 mm. 
Ak prechádza spoločným miestom niekoľko 
rôznofarebne značených cykloturistických trás a 
náučných cykloturistických trás, odporúča sa 
umiestniť cykloznačky a náučné cykloznačky na 
jeden objekt pod seba, pozri obrázok 6b. Platí, že 
zhora nadol sa umiestňujú cykloznačky, poradie 
farieb sa dodržiava podľa 3.1.2 v smere zhora 
nadol. Pod ne sa umiestňujú náučné cykloznačky, 
poradie farieb sa dodržiava podľa 3.1.2 v smere 
zhora nadol.. Medzi všetkými značkami sa 
vynecháva medzera 15 mm. 

 
Obrázok 6b zruši ť 

 
Vo výnimočných prípadoch, ak nie je na objekte 
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dostatok miesta na umiestnenie cykloznačiek 
alebo náučných cykloznačiek pod sebou, môžu 
sa umiestniť vedľa seba s dodržaním dôležitosti 
(podľa 3.1.2) v smere zľava doprava, pozri 
obrázok 6a, b, c. Zostávajúce cykloznačky alebo 
náučné cykloznačky možno umiestniť na najbližší 
objekt. 
Pri rozchádzaní súbehu dvoch cykloturistických 
trás alebo dvoch náučných cykloturistických trás 
rovnakej farby sa pod cykloznačky alebo náučné 
cykloznačky odporúča umiestniť evidenčné číslo 
cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej trasy 
(pozri prílohu Literatúra [1]). Farba podkladu 
evidenčného čísla je biela a údaj je čiernej farby. 
Umiestnenie evidenčného čísla trasy je 5 mm pod 
spodným okrajom cykloturistickej značky, ako je 
to znázornené na obrázku 7 – evidenčné číslo je 
veľkosti 50 mm. (Opraviť v obrázku). 
Cyklošípky a náučné cyklošípky sa umiestňujú v 
miestach odbočenia alebo zlomu značenej 
cykloturistickej trasy alebo náučnej cykloturistickej 
trasy. Ak to nie je možné, umiestnia sa na 
posledný vhodný objekt pred odbočením. 
Ak je vzdialenosť od miesta umiestnenia 
cyklošípky alebo náučnej cyklošípky k miestu 
odbočenia alebo zlomu cykloturistickej alebo 
náučnej cykloturistickej trasy väčšia ako 20 m, 
možné je pod šípku dopísať údaj o vzdialenosti 
v metroch, veľkos ť písma je 50 mm – technická 
pripomienka , pozri obrázok 8. (Opraviť aj 
v obrázku). 
Po umiestnení cyklošípky alebo náučnej 
cyklošípky sa musí za miestom zmeny smeru 
cykloturistickej trasy alebo náučnej cykloturistickej 
trasy vo vzdialenosti asi 10 m umiestniť tvarová 
cykloznačka alebo tvarová náučná cykloznačka, 
aby cykloturista vedel, že odbočil správne. Táto 
značka by mala byť dobre viditeľná z miesta 
zmeny smeru cykloturistickej alebo náučnej 
cykloturistickej trasy. 
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Ak vedie cykloturistická trasa alebo náučná 
cykloturistická trasa súbežne s turistickou 
značenou trasou a v teréne už existujú turistické 
pásové a tvarové značky a nemožno umiestniť 
cykloznačky alebo náučné cykloznačky na iný 
objekt, musia* sa cykloznačky alebo náučné 
cykloznačky umiestniť 30 mm pod turistické 
pásové a tvarové značky, pozri obrázky 9a, 9b.  

• *  Tu sa to nezlučuje s článkom 
4.2.1.4, kde sa píše, že cykloznačka 
má byť výške 1,5 m nad terénom. 
Zvyčajne v tejto výške je turistické 
značenie. Pri viacerých farbách 
turistického značenia je potom 
cykloturistické značenie už veľmi 
nízko, niekedy na hranici 1 m, čo je 
pre cykloturistu značne 
nevyhovujúce a neprehľadné. Skôr 
by bolo vhodné dať cykloznačenie 
nad turistické značenie – postreh 
z praxe, technická pripomienka. 

 

                       
 

a)                                            b) zruši ť 
Obrázok 9  

 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.1  te  V symbolike informačných prvkov 
cykloturistického značenia pre cestnú 
cykloturistiku a informačných prvkov značenia 
náučných cykloturistických trás pre cestnú 
cykloturistiku sa používa aj symbol cyklistu, 
ktorého príslušné rozmery sú proporcionálne 
odvodené z tvaru znázorneného na obrázku 11a. 
V symbolike informačných prvkov 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
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cykloturistického značenia pre horskú 
cykloturistiku a informačných prvkov značenia 
náučných cykloturistických trás pre horskú 
cykloturistiku sa používa aj symbol cyklistu, 
ktorého príslušné rozmery sú proporcionálne 
odvodené z tvaru znázorneného na obrázku 11b. 
Symbol cyklistu pri použití na veľkých a malých 
cyklosmerovkách je orientovaný tak, že cyklista 
znázorňuje jazdu v smere, v ktorom pokračuje 
značená cykloturistická trasa alebo značená 
náučná cykloturistická trasa. 
Pri použití symbolu cyklistu na informačných 
prvkoch cykloturistického značenia, ktoré nemajú 
charakter usmerňovania používateľa značenej 
cykloturistickej trasy do konkrétneho smeru 
cyklotrasy, je symbol cyklistu orientovaný vždy 
zľava doprava pri pohľade na informačný prvok 
spredu. 
V symbolike informačných doplnkových 
cyklotabuliek, používaných k definícii podmienok 
prevádzky cykloturistických trás a náučných 
cykloturistických trás, sa používa aj symbol 
cyklistu na horskom bicykli, ktorého príslušné 
rozmery sú proporcionálne odvodené z tvaru 
znázorneného na obrázku 11c. 

hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.3  te  DOPLNIŤ: Chýba cyklosmerovka priameho 
smeru . Pre cykloturistov je nevyhovujúce mať len 
cyklosmerovky smerové, ale chýbajú v mnohých 
prípadoch cyklosmerovky priameho smeru. Tak 
ako je to i v okolitých štátoch, bez nutnosti 
zbytočného spomalenia či zastavenia pri 
cyklosmerovníku. Dať do STN aj grafické 
prevedenie priamej cyklosmerovky.. Na 
cyklosmerovky neumiestňovať logá ( zdôvodu 
prehľadnosti cyklosmerovky), tie výlučne 
umiestňovať na donorské tabuľky.  

Toto platí pre všetky ve ľké a malé 
cyklosmerovky ! 

NEAKCEPTOVANÉ 

Systém STN pri 
cyklosmerovkách uvádza 
vždy dvojicu “malých” alebo 
“veľkých cyklosmeroviek”. 
Viacero pripomienok bolo 
na zjednotenie rozmerov 
prvkov a zníženie ich počtu. 
Situácia je riešenáa v 
norme maľovanou tvarovou 
cyklošípkou s hrotom z 
oboch strán.  
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Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.4  te  4.2.2.4.    Veľká cyklosmerovka náu čnej 
cykloturistickej trasy  
Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12a1). 
Farba podkladu je žltá, tvarová cyklošípka a 
symbol cyklistu je vo farbe príslušnej náučnej 
cykloturistickej trasy (pozri 3.1.2). Príklad 
zhotovenia veľkej cyklosmerovky náučnej 
cykloturistickej trasy je v prílohe B.3.1) 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.7  te  4.2.2.7    Malá cyklosmerovka náu čnej 
cykloturistickej trasy  
Má rozmery a usporiadanie podľa obrázka 12a1). 
Na žltom podklade je vo farbe príslušnej 
cyklotrasy (pozri 3.1.2) umiestnený symbol 
cyklistu a tvarová cyklošípka. Príklad zhotovenia 
malej cyklosmerovky náučnej cykloturistickej 
trasy je v prílohe B.6.1) 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.8  te  Obrázková cyklosmerovka má rozmery ako veľká 
cyklosmerovka a usporiadanie, pozri obrázok 
12a1). Naviguje k 1 cieľu na cykloturistickej trase, 
náučnej cykloturistickej trase alebo pri nich. 
Farebný hrot je podľa farby cykloturistickej alebo 
náučnej cykloturistickej trasy. Ak objekt neleží na 
cykloturistickej trase alebo náučnej 
cykloturistickej trase, hrot má hnedú farbu.  
Príklad zhotovenia obrázkovej cyklosmerovky je v 
prílohe B.7.1)  

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.9  te  Má rozmery 200 mm × 180 mm a usporiadanie 
podľa obrázka 13b1). Môže sa spájať aj s logom 
paralelných národných cyklomagistrál. Vtedy má 
rozmer 360 mm × 180 mm podľa obrázka 13a. 
Príklady zhotovenia emblémových cyklotabuliek 
trás Eurovelo sú v prílohe B.8.1) 

Poznámka: Väčšie rozmery cyklotabuliek 

NEAKCEPTOVANÉ 

Na základe viacerých 
pripomienok zjednotenie 
rozmerov prvkov a zníženie 
ich počtu – pripomienka v 
rozpore.  
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z dôvodu lepšej kompability a  čitateľnosti. 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.10  te  Má rozmery 360 mm × 180 mm a usporiadanie 
podľa obrázka 13a1). Graficky znázorňuje 
najzaujímavejšie a charakteristické ciele ležiace 
na cyklomagistrálach. Príklady zhotovenia 
veľkých emblémových cyklotabuliek sú v prílohe 
B.9.1) 

 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.11  te  Má rozmery 200 mm × 180 mm a usporiadanie 
podľa obrázka 13b1). Graficky znázorňuje logo, 
tému cyklotrasy, prípadne zaujímavý hlavný cieľ. 
Príklady zhotovenia malých emblémových 
cyklotabuliek sú v prílohe B.10.1) 

Obrázok 13 - upravi ť rozmery pod ľa textu  

NEAKCEPTOVANÉ 

Na základe viacerých 
pripomienok zjednotenie 
rozmerov prvkov a zníženie 
ich počtu – pripomienka v 
rozpore. 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.12  te  Má rozmery 360 mm × 140 mm a usporiadanie 
podľa obrázka 141). Pri cykloturistickej trase má 
biely podklad, pri náučnej cykloturistickej trase 
žltý podklad. Príklady zhotovenia tabuliek 
miestneho názvu k sú v prílohe B.11 1). 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.15  te  Má rozmery podľa obrázka 151). Farba horného a 
spodného poľa je vo farbe značenej cyklotrasy 
(pozri 3.1.2). Farba stredného poľa je biela, pri 
náučnej cykloturistickej trase žltá. Príklady 
zhotovenia významových doplnkových 
cyklotabuliek sú v prílohe B.141). 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.16  te  1) POZNÁMKA. – Rozmiestnenie a druh textov na 
veľkých cyklosmerovkách, malých 
cyklosmerovkách, obrázkovej cyklosmerovke, 
emblémových cyklotabuľkách, cyklotabuľke 

AKCEPTOVANÉ 

Texty z prílohy boli 
presunuté do 4.2. 



Formulár na pripomienky k návrhom pôvodných normali začných 
dokumentov  

Dátum: 14. 11. 2014 Dokument: STN 01 8028 Čislo úlohy: 01/4030/14 

 
Pripomienkovate ľ 

 

Kapitola/ 
článok Odsek/ 

Obrázok/ 
Tabuľka 

 

Typ 
pripomienky 

Pripomienka  Navrhovaná zmena Reakcia na pripomienku 

  

 Typ pripomienky:  vš = všeobecná te = technická  ed = edičná   
OTN/08/2014 

44/56 

miestneho názvu, donorskej cyklotabuľke, 
doplnkových cyklotabuľkách, významových 
doplnkových cyklotabuľkách a informačných 
doplnkových cyklotabuľkách sú stanovené 
metodickými pokynmi (pozri prílohu Literatúra 
[1]). – všetko da ť do STN 01 8028, toto je len 
zbyto čná duplicita. Technická pripomienka.  

Cyklokoordinator 
BSK 

4.2.2.17  te  Cyklosmerovky a cyklotabuľky sa na objekt 
umiesťujú vždy tak, aby textové a grafické údaje 
spoľahlivo naviedli používateľa cykloturistickej 
trasy alebo náučnej cykloturistickej trasy do 
správneho smeru pokračovania príslušnej 
značenej cykloturistickej trasy alebo náučnej 
cykloturistickej trasy. 
Všetky informačné prvky na cykloturistickom 
informačnom mieste sa odporúča umiestniť na 
jeden objekt. V prípade rozdelenia je prípustné 
rozdeliť ich podľa priority farieb (pozri 3.1.2) na 
dva blízko stojace objekty, ktoré sú vzájomne 
viditeľné. 
Umiestnenie cykloturistických informačných 
prvkov na nosné prvky sa odporúča v poradí 
zhora nadol: 
 – tabuľky miestneho názvu;  

– emblémové cyklotabuľky; 
 – cyklosmerovky cykloturistickej trasy – 
pri zachovaní priority farieb (pozri 3.1.2); 
 – cyklosmerovky náučnej 
cykloturistickej trasy – pri zachovaní priority farieb 
(pozri 3.1.2); 
 – doplnkové cyklotabuľky s údajmi 
potrebnými na prevádzku cyklotrasy; 
 – donorské cyklotabuľky. 
 Pri umiestňovaní viacerých veľkých 
cyklosmeroviek rôznych farieb sa najskôr osadí 
súprava cyklosmeroviek rovnakej farby a pod ňu 
ďalšia súprava cyklosmeroviek inej farby 
cyklotrasy (napr. červená pravá a ľavá a pod ňou 
modrá pravá a ľavá). 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 
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Pri súbehu značených cykloturistických trás 
a náučných cykloturistických trás sa umiestňujú 
pod seba informačné prvky tých farieb, ktoré vedú 
spoločne k nasledujúcemu cykloturistickému 
informačnému objektu. 
Ak sú na jednom objekte spoločne umiestené 
veľké a malé cyklosmerovky, umiestňujú sa zhora 
nadol podľa priority farieb (pozri 3.1.2), bez 
ohľadu na rozmer cyklosmerovky. Ak sú na 
jednom objekte spoločne umiestnené veľké a 
malé cyklosmerovky náučnej cykloturistickej 
trasy, umiestňujú sa zhora nadol podľa priority 
farieb (pozri 3.1.2), bez ohľadu na rozmer 
cyklosmerovky. 
Ak sú na jednom objekte spoločne umiestené 
veľké a malé cyklosmerovky cykloturistických trás 
a náučných cykloturistických trás, umiestňujú sa 
zhora nadol najprv orientačné prvky 
cykloturistických trás, pod ne prvky náučných 
cykloturistických trás, vždy podľa priority farieb 
(pozri 3.1.2), bez ohľadu na rozmer 
cyklosmerovky. 
 

Cyklokoordinator 
BSK 

A.3  te  Poznámka:  

Zmeniť  farby  piktogramov náročnosti na 
výraznejšie, aby si ich ľudia nemýlili. Opraviť aj vo 
všetkých obrázkoch v STN 01 8028. Návrh je: 

REKREA – zelená farba 

SPORT – červená farba 

EXPERT – čierna farba 

AKCEPTOVANÉ 

Zásadná zmena dizajnu I 
farebnosti piktogramov 
náročnosti, ich väčší 
rozmer.  

Cyklokoordinator 
BSK 

B.3  te  B.3    Veľká cyklosmerovka náu čnej 
cykloturistickej trasy  
Veľká cyklosmerovka náučnej cykloturistickej 
trasy informuje používateľa značenej náučnej 
cykloturistickej trasy o smere jej pokračovania, o 
nasledujúcich geografických bodoch, 
cykloturistických informačných miestach a ich 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
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vzdialenostiach od bodu umiestnenia danej 
cyklosmerovky, o evidenčnom čísle, správcovi 
náučnej cykloturistickej trasy a o jej náročnosti. 
Obrázok B3 – Príklady zhotovenia ve ľkej 
cyklosmerovky náu čnej cykloturistickej trasy  

miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistuických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

B.6  te  B.6    Malá cyklosmerovka náu čnej 
cykloturistickej trasy.  
Malá cyklosmerovka spresňuje smer náučnej 
cykloturistickej trasy tam, kde nie je použitá veľká 
cyklosmerovka. Uvádza aj evidenčné číslo, 
správcu náučnej cykloturistickej trasy a jej 
náročnosť. Odporúča sa umiestniť ju na menej 
významných križovatkách, pri zložitých 
prejazdoch obcí a miest. Môže sa použiť aj v 
poľnom teréne.  
 
Obrázok B6 – Príklady zhotovenia malej 
cyklosmerovky náučnej cykloturistickej trasy 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

B.7  te  Používa sa na vyznačenie odbočiek zo smeru 
značkovanej cykloturistickej trasy alebo náučnej 
cykloturistickej trasy ku kultúrnym, historickým a 
iným objektom a zaujímavostiam. Na 
cyklosmerovke sú 1 až 3 fotografie jedného cieľa, 
s jeho názvom a vzdialenosťou v km. Môže sa 
použiť aj piktogram charakteru objektu alebo 
lokality, ku ktorej obrázková cyklosmerovka 
naviguje. Farebný hrot je podľa farby 
cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej 
trasy. Ak objekt neleží na cykloturistickej trase 
alebo náučnej cykloturistickej trase, hrot má 
hnedú farbu.  

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

B.10  te  Používa sa pri krátkych cyklomagistrálach, 
náučných cykloturistických trasách, tematicky 
zameraných cyklotrasách, prípadne pri 
významných regionálnych cyklotrasách na 
grafické zvýraznenie príslušnej cykloturistickej 
trasy. Emblém tvorí silueta cyklistu spolu so 
siluetou objektu, logom cykloturistickej trasy alebo 
grafickým znázornením témy a s názvom 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
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cykloturistickej alebo náučnej cykloturistickej 
trasy. Malá emblémová cyklotabuľka sa odporúča 
umiestňovať spolu s veľkými cyklosmerovkami na 
spoločný cykloturistický nosný prvok.  

hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

B.11  te  Používa sa na označenie názvov miest a lokalít, 
kde sú osadené spoločné nosné cykloturistické 
prvky alebo miesta cykloturistickej orientácie. 
V TMN sa uvádza názov lokality, jej nadmorská 
výška, GPS súradnice a správca cykloturistickej 
trasy alebo náučnej cykloturistickej trasy. 

Obrázok B11 – Príklad zhotovenia tabuľky 
miestneho názvu – náučné zrušiť 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

B.14.4  te  Upozorňuje cyklistu na komplikovaný, orientačne 
náročný prejazd úseku cykloturistickej trasy alebo 
náučnej cykloturistickej trasy, kde nie je možné 
v úseku umiestniť značenie. 
V strede bieleho poľa je graficky znázornený 
prejazd príslušného úseku alebo mapka prejazdu 
úseku. Tvarová cyklošípka je vo farbe príslušnej 
cyklotrasy. 
 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

B.14.8  te  Upozorňuje cyklistu na povinnosť použiť svetlá 
alebo iné osvetlenie pri prejazde cykloturistickej 
trasy alebo náučnej cykloturistickej trasy v úseku 
bez denného svetla (napr. tunel).  

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

B.15  te  Upozorňuje cykloturistu na podmienky prevádzky 
na príslušnej cykloturistickej trase alebo náučnej 
cykloturistickej trase. V bielom poli sú umiestnené 
textové údaje o podmienkach, v lesnom prostredí 

NEAKCEPTOVANÉ 

Návrh náučných 
cykloturistických trás vznikol 
na základe požiadaviek 
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sa používa v dolnej časti symbol cyklistu na 
horskom bicykli. Symbol cyklistu a textové údaje 
sú v čiernej farbe. 

regiónov a kvôli 
možnostiam značenia v 
miestach, kde už existuje 
hustá sieť cykloturistických 
trás 

Cyklokoordinator 
BSK 

Príloha E  te   [1]    Metodické pokyny SCK AKCEPTOVANÉ 

Príloha E bola zrušená 

ProPagProjekt Predhovor  te „...Nevzťahuje sa na pásové značenie chodníkov 
a zón pre cyklistov v intraviláne miest a obcí v 
zmysle dopravného značenia. Po nich však môžu 
ísť súbežné cykloturistické trasy značené podľa 
tejto STN....“ 

Tu asi treba porozmýšľať ako značiť v intraviláne 
najmä čo sa týka zvislých značiek a aké budú 
námietky obce na výtvarný charakter a pod. 

 AKCEPTOVANÉ 

Je to samosrejmé. 

ProPagProjekt 3.1.2  te Podľa farieb: 

farby v značení turistických trás: 

 - hrebeňové trasy, 

 - diaľkové trasy, 

 - prístupové trasy, 

 - spojky medzi trasami iných farieb 

Viac tu: http://www.horami.sk/sprievodca/ 

 

čierna - Vybočuje z rámca značení a zas problém 
s čitateľnosťou podvečer a pri vyblednutí 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Filozofia vedenia 
cykloturistických trás a 
peších cykloturistických trás 
je zásadne iná (už 14 
rokov). 

 

Čierna – jazdenie po 
cykloturistických trasách sa 
nepredpokladá v noci (vtedy 
nevidno žiadnu farbu). 

ProPagProjekt 3.1.3 REKREA te „....REKREA – ľahké : sú menej náročné 
cykloturistické trasy a okruhy, náučné 
cykloturistické trasy na oboznámenie  sa s jazdou 
na bicykli. Vyžadujú základy techniky jazdy na 
bicykli a základný fyzický fond. Piktogram tejto 
náročnosti je znázornený v prílohe A1a; 

....“ 

A nemohli byť obrázky priradené rovno tu a nie 

 AKCEPTOVANÉ 
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odkazovať na prílohy? 

ProPagProjekt  obrázok 1 te Na vyznačenie terénnych cykloturistických trás 
KST sa používa pásová značka, šípka a koncová 
značka. Pre pešiu turistiku majú 100/100. 

http://www.kst.sk/index.php/dosahovanie-cieov-
na-tzt-organizacia-133/130-turisticke-znaky  nešlo 
by to nejako zjednotiť? Ak platí cyklo 125 a turisti 
100 tak potom obr. 9 nie je dobrý.  

 NEAKCEPTOVANÉ 

Filozofia vedenia a 
značenia cykloturistických 
trás a peších 
cykloturistických trás je 
zásadne iná (už 14 rokov).  

 

ProPagProjekt  obrázok 3 te To logo vo mne evokuje “e”. najlepší je krížik 
alebo nesymetrické škrtnutie, či použitie nejakej 
inej farby na škrtnutí. Zliata forma „C“ a škrtnutia 
je mätúca. 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Značka je zauživana v praxi 
a nie je s ňou problem. 

ProPagProjekt 4.2.1.4 druhý 
odsek 

te „Pri maľovaní tvarovej cykloznačky a cyklošípky, 
náučnej cykloznačky a náučnej cyklošípky na 
svetlé povrchy (napr. betón) sa odporúča ich 
olemovať farebným pásom odtieňa kaki alebo 
sivej (pozri 3.2.4)  širokým 12 ÷ 15 mm, podľa 
obrázka 4.“ 

kapitola 3.2.4 neexistuje 

 AKCEPTOVANÉ 

Je to bežná prax 

ProPagProjekt  obrázok 5 te rozpor rozmerov, všade je 125 

K čomu je dobré meniť veľkosť štvorca ne menší, 
pribúda zbytočne jedna šablóna a potom je chyba 
v nasledovnom obrázku, kde „C“ obyčajné nie je 
predsa rovnaké s „C“ šípkovým   

 NEAKCEPTOVANÉ 

V praxi a na drevenych 
stlpoch a betonovych 
stlpoch kvoli ich rozmeru 
pouziva cyklosipka s 
pismenom C mensieho 
rozmeru – aby bolo sipku 
vidiet na zakrivenej ploche.  

ProPagProjekt 4.2.1.4 posledná 
veta nad 
obrázkom 
6a 

te „Medzi všetkými značkami sa vynecháva 
medzera 15 mm.“ 

cca, kto to bude merať a dodržiavať...,  nie je 
jednoduchšie zjednotiť so vzdialenosťou napr. 
podľa obr. 9. Načo to komplikovať   

 

 AKCEPTOVANÉ 

Norma uvadza vzdialenosti, 
v praxi sa realizuju podla 
„citu“ znackara 
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ProPagProjekt 4.2.1.4 prvý 
odsek pod 
obrázkom 
6b 

te  Vo výnimočných prípadoch, ak nie je na objekte 
dostatok miesta na umiestnenie cykloznačiek 
alebo náučných cykloznačiek pod sebou, môžu 
sa umiestniť vedľa seba s dodržaním dôležitosti 
(podľa 3.1.2) v smere zľava doprava, pozri 
obrázok 6a, b, c. Zostávajúce cykloznačky alebo 
náučné cykloznačky možno umiestniť na najbližší 
objekt. 

 

ProPagProjekt 4.2.1.4 druhý 
odsek 
zdola nad 
obrázkom 
7 a 8 

te „Cyklošípky a náučné cyklošípky sa umiestňujú v 
miestach odbočenia alebo zlomu značenej 
cykloturistickej trasy alebo náučnej 
cykloturistickej trasy. Ak to nie je možné, 
umiestnia sa na posledný vhodný objekt pred 
odbočením.“ 

chýbajú mi odbočky na ku prameňu, hradu a pod: 
http://www.kst.sk/index.php/dosahovanie-cieov-
na-tzt-organizacia-133/130-turisticke-znaky 

 AKCEPTOVANÉ 

Norma cyklo vznikla pred 14 
rokmi, pesia pred cca. 40 
rokmi. Cyklonorma odbočky 
k rôznym druhom objektov 
rieši pomocou obrázkových 
cyklosmeroviek -  obrázok 
je zrozumiteľný pre širokú 
škálu zahraničných 
navstevnikov (mutácií), 
navrhovaný slovný a textový 
popis, častokrát formou 
skratiek, je zrozumiteľný iba 
pre Slovákov (a možno 
Čechov).  

       

ProPagProjekt  obrázok 8 te toto je pre mňa mätúce, prečo nepoužiť normálne 
smerovky s popisom? Idem po modrej a 200m od 
mňa je zelená, tak tá farba šípky bude aká? Mala 
by byť modrá, alebo vzniká nová farba  

 Nie je jasná pripomienka, 
na pôvodnom obr. 8 neboli 
cyklosmerovky ale 
cyklošípky a pri nich je vždy 
farba písmena „C“ a hrotu 
v rovnakej farbe.  

ProPagProjekt  obrázok 9 te logicky z obrázka vyplýva že je turistická značka 
je umiestnená na svetlom podklade, tak to potom 
platí aj pre cyklo – že má mať obrubu  

pozri obr.6 

 AKCEPTOVANÉ 
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ProPagProjekt  obrázok 
10 

te predpokladám, že nájde uplatnenie iba na 
pútačoch, smerovníkoch, malo by to byť 
napísané 

 AKCEPTOVANÉ 

Je to definované a popísané 
vo viaverých miestach 

ProPagProjekt  obrázok 
11 c 

te toto logo nepovažujem za dobré, je príliš detailné, 
nik na to nezrobí ani jednoduchú šablónu 

 

Obrázok 11 c  

 NEAKCEPTOVANÉ 

V dnešnej dobe nie je 
problem logo - obrazok 
zavesiť v rôznych formátoch 
na web ako 
voľnesťahovateľné.  

ProPagProjekt 4.2.2.2  te „Príklad zhotovenia veľkej cyklosmerovky trasy 
EuroVelo je v prílohe B.1.1)“ 

je to zosúladené s inými štátmi? (neviem aký má 
normový rozmer pre pešiu turistiku) 

  

 

 V Európe neexistujú v tejto 
veci spoločné normy, podľa 
zásad ECF každý štát 
používa svoj národný 
systém značenia.  

(Na Slovensku je rozmer 
veľkej cyklosmerovky 
totožný s rozmerom, pešej 
cyklosmerovky) 

ProPagProjekt  obrázok 
14 

te K čomu tá rôznorodosť rozmerov? viď obr. 13 

Ak je možné treba vychádzať z KST, aby 
nevznikol zbytočne široký sortiment prvkov ale 
radšej univerzálny, čo sprehľadňuje v teréne, 
vychádza v ústrety výrobe, údržbe 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Cykloznačenie je 
realizované na základe 
samostnej normy STN 01 
8028, nemá nič spoločné s 
KST. Podľa tejto normy je 
vyznačených na Slovensku 
za 14 rokov 14 000 km 
cykloturistických trás. 

(mimo poznámky – na 
Slovensku je rozmer 
cykloturistickej TMN a pešej 
TMN totožný) 
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ProPagProjekt Príloha A nadpis te  Príloha A (informatívna) 

Rozdelenie cykloturistických trás podľa náročnosti 
- piktogramy 

ČIASTOČNE 
AKCEPTOVANÉ 

Pripomienky boli 
zohľadnené pri novom 
zjednodušení loga 
piktogramu náročnosti,  jeho 
farebného stvárnenia a tým 
aj zväčšenia v prvkoch .  

Príloha A bola zrušená 
a piktogramy zaradené do 
textovej časti normy.  

ProPagProjekt  tvar loga te  Návrh jednotného tvaru: v prílohe ProPagProjekt ČIASTOČNE 
AKCEPTOVANÉ 

Pripomienky boli 
zohľadnené pri novom 
zjednodušení loga 
piktogramu náročnosti,  jeho 
farebného stvárnenia a tým 
aj zväčšenia v prvkoch .  

ProPagProjekt A.3 prvá veta te „Piktogram má rozmer 16 mm x 22 mm.“ 

Veľkosť by som zväčšil – viď ďalej ale aj zároveň 
zmenil filozofiu loga, viď ďalej 

 

Ak má byť upozornenie náročnosti a teda aj 
nebezpečenstva, nekomplikoval by som to. 
Návštevník nepozná škálu, či má 3 stupne či 10, 
netuší na akom stupni náročnosti sa nachádza, 
preto navrhujem podľa obrázka kde je písmom aj 
teplomerom určené aká je náročnosť trasy. Nik si 
nebude pamätať farby a ešte ho to viac bude 
pliesť, ak pribudnú ďalšie. Farba náročnosti je vo 
farbe značky. Náročnosť vníma hneď pod logom 
textovo aj škálovo. Na obr. je návrh. Je to dobré 
aj  z hľadiska žiaduceho rýchleho optického 
vnemu a pochopenia významu. V náučnom 

pozri návrh na rozdelenie cykloturistických trás 
podľa náročonosti v  prílohe ProPagProjekt 

ČIASTOČNE 
AKCEPTOVANÉ 

Pripomienky boli 
zohľadnené pri novom 
zjednodušení loga 
piktogramu náročnosti,  jeho 
farebného stvárnenia a tým 
aj zväčšenia v prvkoch .  
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chodníku pribudol jeho miestny názov. 

 

ProPagProjekt B.3  te „Veľká cyklosmerovka náučnej cykloturistickej 
trasy informuje používateľa značenej náučnej 
cykloturistickej trasy o smere jej pokračovania, o 
nasledujúcich geografických bodoch, 
cykloturistických informačných miestach a ich 
vzdialenostiach od bodu umiestnenia danej 
cyklosmerovky, o evidenčnom čísle, správcovi 
náučnej cykloturistickej trasy a o jej náro čnosti .“ 

ja neviem ,ale piktogramy, REKREA, SPORT, 
EXPERT sú strašne malé a schované. Predsa 
jednoducho použijem kombináciu podľa prílohy 
„A“ ako to navrhujem a mám priamo informáciu 
tam kde ju hľadám. Stačí malá odrenina, ale aj 
námraza a dôležité logo podľa pôvodného návrhu 
je preč. Toho cyklistu predsa každý vidí, dôležitá 
je náročnosť cesty, povrch, smer, čas, či 
vzdialenosť. V predloženej predstave pôsobia 
informačné logá chaoticky, hoci má KST 
v hornom riadku majiteľa, dole evidenčné údaje, 
mohli byť zlúčené v jednom riadku. Tanap má 
napr. iné pravidlá. Viď Príloha “A” s novým 
návrhom”    

 AKCEPTOVANÉ 

Pripomienky boli 
zohľadnené pri novom 
zjednodušení loga 
piktogramu náročnosti,  jeho 
farebného stvárnenia a tým 
aj zväčšeniu tohto loga 
v prvkoch .  

 

ProPagProjekt  obrázok 
B.4 

te 

 

ako turistu by ma vôbec nezaujímalo, že idem po 
EuroVelo, ale kde a kedy dôjdem. Vychádzal by 
som zo vzoru príl „A“ po pripomienkách doplnil 
logo EÚ, držal sa samozrejme farebnosti. Mám 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Prvok malej cyklosmerovky 
sa používa v cykloznačení 
na Slovensku už 14 rokov, 
v teréne sú ich tisíce. Je 
doplnkovým prvkom na 
odľahlejších miestach 
a v miestach hustej zmeny 
smeru trasy, sú prvkom 
„šetriacim“ rozpočet 
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pocit že EroVelo nebude „diaľnicou“ ani šírkovo 
ani službami pri slovenskom trochárení, takže 
pôjde o bežnú trasu, viď aj ďalej.     

cykloturistickej trasy. 

ProPagProjekt B.5  te „Malá cyklosmerovka spresňuje smer 
cykloturistickej trasy tam, kde nie je použitá veľká 
cyklosmerovka. Uvádza aj evidenčné číslo, 
správcu a náročnosť cykloturistickej trasy. 
Odporúča sa umiestniť ju na menej významných  
križovatkách, pri zložitých prejazdoch obcí a 
miest. Môže sa použiť aj v poľnom teréne. „ 

zbytočná značka, potrebujem miesto, kde ma 
nasmeruje a čas, vzdialenosť, nie prázdnu šípku, 
na to mi slúži aj smerová na strome, napr. obr.6a 
viď aj ďalej 

 

 

Obrázok B5 – Príklady zhotovenia malej 
cyklosmerovky 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Prvok malej cyklosmerovky 
sa používa v cykloznačení 
na Slovensku už 14 rokov, 
v teréne sú ich tisíce. Je 
doplnkovým prvkom na 
odľahlejších miestach 
a v miestach hustej zmeny 
smeru trasy, sú prvkom 
„šetriacim“ rozpočet 
cykloturistickej trasy. 

ProPagProjekt B.6  te „Malá cyklosmerovka spresňuje smer náučnej 
cykloturistickej trasy tam, kde nie je použitá veľká 
cyklosmerovka . Uvádza aj evidenčné číslo, 
správcu náučnej cykloturistickej trasy a jej 
náročnosť. Odporúča sa umiestniť ju na menej 
významných križovatkách, pri zložitých 
prejazdoch obcí a miest. Môže sa použiť aj v 
poľnom teréne. „ 

ak sa jedná o náučný chodník, rád by som vedel 
po akom idem, napr. po vyhliadkach na hrady, či 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Prvok malej cyklosmerovky 
sa používa v cykloznačení 
na Slovensku už 14 rokov, 
v teréne sú ich tisíce. Je 
doplnkovým prvkom na 
odľahlejších miestach 
a v miestach hustej zmeny 
smeru trasy, sú prvkom 
„šetriacim“ rozpočet 
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detský okruh, Gemerský okruh, takže mi tam 
chýba nápis. Vôbec by som ju nepoužíval. Veď je 
B2. B.3 a smerovky obr. 6a. viď návrh v prílohe 
„A“  

 

 

Obrázok B6 – Príklady zhotovenia malej 
cyklosmerovky náučnej cykloturistickej trasy 

cykloturistickej trasy. 

ProPagProjekt  obrázok 
B.9 

te takéto náročné tabule budú snáď len na  
reprezentatívnom mieste  

  

ProPagProjekt B.14.6 druhý 
odsek 

te „V hornej časti bieleho poľa je umiestnený symbol 
cyklistu, pod ním nápis max 20 km/h v červenej 
farbe. Pod  ním údaj o dĺžke úseku, ktorého sa 
týka obmedzenie. Symbol cyklistu a údaj sú 
v čiernej farbe.“ 

ale mali by sa vytvoriť pravidlá pohybu, pre 
bicykle platí tuším všeobecne 20km/hod 

 AKCEPTOVANÉ 

ProPagProjekt  Obrázok 
B.14.8 

te chýba mi zmienka o klasických cestných 
značkách, pri styku s cestnou sieťou, či dokonca 
železnicou! Napr. koniec cyklochodníka je podľa 
mňa rovnaký ako v meste, tak aj na konci lesa 
pred cestou. Takže by tu mala byť informácia 
v nadväznosti na pravidlá cestnej motorovej 
premávky, odkaz na zákon, či vyhlášku napr. 
potreba osvetlenia bicykla na ceste, alkohol, 
bezpečnostné prvky. Či chceme alebo nie, značiť 
sa nemôže prestať pred stykom s cestnou 
dopravou, ale musí na ňu plynule nadviazať a dať 
vedieť, že platia iné značenia – cestné.  

 AKCEPTOVANÉ 

Norma pre značenie 
cykloturistických trás 
definuje informačné 
cykloturistické značenie. 
Dopravné značenie 
a spôsob jeho použitia je 
definovaný v iných 
zákonoch, vyhláškach. 
V norme sa na ne doplnil 
citovaný odkaz.  

ProPagProjekt  tabuľka 
C1 

te navrhujem používať RAL stupnicu, je 
medzinárodná a užívaná aj u nás a sú na to 
prevodníky 

 NEAKCEPTOVANÉ 

Pre používané druhy farieb 
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nehovorí sa nič o odrazivosti, reflexnosti, čo by 
bolo prijateľné  najmä z bezpečnostného 
hľadiska. Hľadať značku ošumelú modrú či 
zelenú podvečer, keď sa na seba podobajú ako 
vajce vajcu v nazelenalej, či modrastej tôni, nie je 
bohviečo. Treba aj výrazne odlíšiť zelenú 
a modrú. Pri degradácii po rokoch sa veľmi 
podobajú.  

v praxi podla STN existuje 
prevod RAL iba pre bielu 
a čiernu. Pre ostatné 
neexistuje. Ak by sa 
zaviedlo ich definovanie 
podla RAL, museli by sa 
farby namiesto kupovania 
miešať.  

 
 
 


