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1. CIELE PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Národného cyklistického centra (NCC), multicyklistického
komplexu, zahŕňajúceho podmienky pre celosezónne prevádzkovanie všetkých odvetví cyklistiky (cestná
cyklistika, BMX, dráhová cyklistika, horská cyklistika, cyklokros, cyklotrial i sálovej cyklistiky).
Národné cyklistické centrum (NCC) bude slúžiť na plnohodnotnú tréningovú činnosť a zároveň bude
priestorom pre organizovanie podujatí s domácim i najvyšším medzinárodným rozmerom. Bude slúžiť
rovnako pre rozvoj profesionálnej cyklistiky na vrcholovej úrovni, podporu rozvíjania mladých talentov,
ako aj pre využitie aktívneho trávenia voľného času širokej verejnosti, od detských až po seniorské
kategórie.

2. Opis projektu
Národné cyklistické centrum sa bude rozliehať na ploche 227 927 m2.

Jedinečný komplex Národného cyklistického centra (NCC) vytvorí tréningový a pretekársky priestor pre sedem
hlavných odvetví cyklistiky: 1. cestnú cyklistiku, 2. dráhovú cyklistiku, 3. horskú cyklistiku, 4. cyklokros, 5. BMX,
6. cyklotrial a 7. sálovú cyklistiku.
Športová časť bude doplnená o prevádzkové priestory, ubytovaco-regeneračné a rehabilitačné centrum,
servisné centrum a školiace priestory. Tým vytvorí predpoklad nielen pre tréningovú činnosť, ale aj pre
organizáciu medzinárodných podujatí, športových kempov pre deti a mládež, vzdelávanie športovcov,
trénerov, rozhodcov.
Cestná cyklistika
Po obvode areálu bude vytvorený okruh s konštrukciou vozovky pre osobné vozidlá s asfaltovým povrchom
v dĺžke 1400 - 1600 metrov a šírky 7,50 m, určený pre jednu z cestných disciplín – kritérium. Bezbariérovosť
z hľadiska kontaktu s cestnou dopravou bude zabezpečená vytvorením nadúrovňového prepojenia v mieste
kontaktu s verejnou komunikáciou. Štart a cieľ sa bude nachádzať na základnej kompozičnej osi areáu. V tomto
mieste bude lokalizovaná i časomiera. Navrhované riešenie bude umožňovať konanie podujatí bez potreby
vybavovania rôznych povolení, čo je pre organizátorov finančne i časovo náročné a obmedzujúce pre iné formy
dopravy. V dohodnutých termínoch bude okruh slúžiť pre verejnosť a iné športy: inline korčuľovanie, beh,
chôdza.

Dráhová cyklistika
Velodrom umiestnený ako jedna z dominánt areálu, umožní organizovanie medzinárodných podujatí aj
rozšírenie tréningových možností v prípade nevhodných vonkajších poveternostných podmienok. Ovál s dĺžkou
dráhy 250 metrov bude spĺňať všetky parametre UCI na konanie podujatí najvyššej kategórie. Povrch dráhy
drevený, jej šírka 8 m s polomerom oblúku 20 m, po obvode dráhy s tribúnou.
Pod tribúnami sa po obvode dráhy budú nachádzať pomocné technické priestory a miestnosti prevádzok
velodromu a športových klubov, klubové priestory športovej mládeže. Zázemie bude tiež obsahovať priestory
potrebné na organizáciu podujatí – šatne, priestory na prípravu a prevádzku stravovacieho zariadenia, servisné
a technické priestory, regeneračné priestory, posilňovňu. Objekt velodromu bude priamo prepojený s objektom
ubytovacieho zariadenia a doprovodného parkovacieho priestoru.

Horská cyklistika – cross country

V polohe medzi objektami a plochou cyklotrialu bude súčasťou Národného cyklistického centra aj priestor
okruhu MTB XCO, ktorý sa malým pozmenením smeru trate môže využiť aj pre cyklokros. Koridor pre voľbu
trate so šírkou od 26 – 50 metrov, so štartom aj cieľom na základnej kompozičnej osi areálu, umožní vytvorenie
trate vo veľkosti od 1200 – 3000 metrov, spĺňajúcej parametre UCI pre obe disciplíny. Krátke okruhy MTB
cyklistiky rozvíjajú techniku jazdcov, ich výbušnosť, a preto je výborným doplnkovým nástrojom pre cestnú
cyklistiku či iné športy.
Cyklokros
Okruh horskej cyklistiky môže po malých úpravách zmeny traťovania slúžiť aj pre disciplínu cyklokros. Cyklokros
je jedinou vonkajšou disciplínou, ktorej preteky sa jazdia na jeseň a v zime. Konajú sa podobne ako MTB preteky
na uzavretých okruhoch s dĺžkou 2,5 až 3,5 kilometra. Na okruhu bývajú úseky s rôznym povrchom – trávou,
hlinou, kockami, prekážkami a strmými stúpaniami, kde pretekári musia zoskakovať z bicykla a bicykel prenášať.
Preteky zvyčajne trvajú v závislosti od kategórie 30 minút až hodinu; celková dĺžka závisí aj na podmienkach.
Podobne ako MTB, aj táto disciplína rozvíja techniku jazdcov, ich výbušnosť a okamžité rozhodovanie a ako
doplnkový tréningový nástroj ju využívajú mnohé ďalšie športy.

BMX racing/freestyle
Ďalšou dominantou Národného cykistického centra bude dráha BMX, spĺňajúca medzinárodné UCI
parametre. Trať dlhá približne 370 metrov je upravená na rad vykonávanie skokov. Táto cyklistická disciplína
rozvíja rýchlosť a výbušnosť, ale aj cit pre techniku, rýchlosť rozhodovania a priebojnosť v zákrutách, preto je
vhodným tréningovým doplnkom všetkých ostatných cyklistických disciplín. Je to šport, ktorý v deťoch
rozvíja okrem telesnej zdatnosti aj ich individualitu, dynamiku, priebojnosť, rýchlosť myslenia, rozhodovania
a reakcií. Jeho výhodou je fakt, že je vhodný na rozvíjanie už od najmladších rokov, teda odkedy deti zvládnu
samostatnú jazdu, až po seniorov. Preteky sú vďaka veľkej rýchlosti a technickej náročnosti agtraktívne aj pre
divákov.

Trial
Vo väzbe na priestor BMX sa bude nachádzať plocha na cyklotrial. Cyklotrial je individuálny cyklistický šport,
ktorého podstatou je jazda na špeciálnom bicykli na prírodných alebo umelých prekážkach, s cieľom získať čo
najmenší počet penalizačných bodov. Penalizačné body sú jazdcovi udelené na základe počtu šliapnutí,
fyzických kontaktov so zemou a prekážkou. Rozmiestnenie prvkov trialu bude modifikované podľa reálnych
požiadaviek a morfologických vlastností príslušného terénu. Vo svete je mimoriadne atraktívnou cyklistickou
disciplínou práve pre jej technickú náročnosť a divácku atraktivitu.
Sálová cyklistika (krasojazda a bicyklebal)

V priestore velodromu sa bude nachádzať stredová plocha, ktorá bude vytvorená ako multifunkčné kryté
športovisko. Svojimi rozmermi umožní prevádzkovanie iných indoorových športov a vytvorí podmienky pre
tréningy a súťaže sálovej cyklistiky, či už krasojazdy alebo bicyklebalu. Stredová plocha velodromu sa bude
tiež dať využiť ako basketbalové, tenisové, bedmintonové či iné ihrisko.
So sálovou cyklistikou dosahuje Slovensko v súčasnosti mimoriadne úspechy i na medzinárodnej pôde.
Sálové cyklistky vedú rebríček európskeho hodnotenia a v posledných dvoch sezónach si vybojovali aj
bronzové medaily na majstrovstvách sveta.

3. Ubytovacie zariadenie a ostatné objekty
Na športové objekty a priestory, spĺňajúce medzinárodné predpisy UCI, bude nadväzovať servisné,
regeneračné a ubytovaco – stravovacie centrum. Tým sa vytvoria podmienky pre dlhodobejšiu tréningovú
i pretekársku činnosť so širokými možnosťami využitia na najvyššej medzinárodnej úrovni.
V priamej nadväznosti na velodrom sa bude nachádzať ubytovacie zariadenie spojené s poskytovaním
stravovacích a regeneračných, resp. rehabilitačných služieb, aby prítomní športovci mohli dodržiavať
predpísanú životosprávu a režim. V objekte budú i školiace priestory využiteľné na vzdelávanie športovcov,
trénerov, rozhodcov, či mládeže. Využiteľnosť týchto služieb bude celoročná.
Športovú a všeobecnú vybavenosť areálu doplní „servisný objekt“. Bude slúžiť ako skladové a servisné
zázemie odvetví cyklistiky i na údržbu areálu. Jeho súčasťou budú i priestory šatní a hygienického zázemia
pre tých, ktorí nebudú využívať služby ubytovacieho zariadenia, toalety pre návštevníkov.

4. Prínosy vybudovania objektu Národného cyklistického centra
Vychádzajúc z predchádzajúcich charakteristík môžeme zhrnúť prínosy vybudovania NCC:
• vytvorenie multifunkčného centra pre konanie podujatí na najvyššej medzinárodnej úrovni,
• vytvorenie multifunkčného centra spĺňajúceho oblúku 20 mrom hy drevený, po obvode odujatí najvyššej
kategvých ej žiadanie povolení na obmedzenie dopravy,anizátorov finančne potreby všetrannej prípravy
športovcov,
• vytvorenie bezpečného priestoru pre tréningovú činnosť vrcholových športovcov, prekračujúcu odvetvia
cyklistiky,
• vytvorenie bezpečného priestoru pre organizáciu pretekov,
• vytvorenie multifunkčného a bezpečného centra umožňujúceho aktívnu športovú činnosť pre širokú
verejnosť (od vrcholových športovcov, cez hobby športovcov až po rodiny s deťmi),
• vytvorenie podmienok kvalitného tréningu v špecifických cyklistických disciplínach,
• vytvorenie priestoru pre organizovanie prázdninových športových kempov pre deti a mládež,
• minimalizovanie prípravnej fázy organizácie pretekov, predstavujúcej žiadanie povolení na obmedzenie
dopravy,
• minimalizovanie obmedzení cestnej dopravy pri organizácii tréningov a pretekov,
• zníženie nákladov na organizovanie pretekov vytvorením areálu so všetkým potrebným zázemím,
• celoročná využiteľnosť 7 dní v týždni,
• podpora získavania návykov zdravého životného štýlu u širokej verejnosti.

Podpora aj zo strany UCI
V závere kalendárneho roku 2019 Sekretariát SZC absolvoval pracovné stretnutie na pôde UCI v Švjačiarskom
Aigli, kde bol odprezentovaný zámer vybudovania centra, kde UCI na jej čele s prezidentom Davidom
Lappartientom vyjadril spokojnosť a podporu so zámerom.

Ďakujem za pozornosť

