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ÚVOD
Navrhovaná cyklotrasa nadväzuje na existujúcu modrú cyklotrasu EČ 2559, ktorá prepája
horským terénom Rudohorskú cyklomagistrálu v Podpolianskom regióne v okolí obce Látky
s Novohradskou cyklomagistrálou v rekreačnej oblasti Ružiná. Ako pokračovanie tejto trasy
je vhodná pre horský bicykel a má modrú farbu. Prevažne cestami s prírodným povrchom a
cestami 3. triedy vedie od hrádze Ružinskej priehrady pozdĺž Krivánskeho potoku do Lučenca,
a ďalej cez Mikušovce a popri termálnom kúpalisku v Rapovciach až ku hranici s Maďarskom
pri svetoznámom parku praveku v Ipolytarnóci. Vytvorí alternatívu k Novohradskej cyklomagistrále, ktorá tiež prepája Podpoľanie s Novohradom, ale výlučne po asfaltových cestách.
Navrhovaná časť trasy má 30,3 km. Je prevažne rovinatá a vhodná aj pre rekreačných
cyklistov. Spolu s existujúcou náročnejšou horskou etapou dlhou 24,4 km vznikne diaľková
trasa s celkovou dĺžkou 54,7 km a potenciálom ponúknuť niekoľko-denný program. Toto prepojenie hornatého Podpoľania s nenáročným terénom v Novohrade obohatí škálu náročnosti
cyklotrás jedného aj druhého regiónu. Umožní cyklistom s horským bicyklom pokračovať
prírodným terénom z Ružinej cez Lučenec smerom k hranici s Maďarskom, odkiaľ sa môžu
dostať po plánovanej Ipeľsko-Dunajskej magistrále až k rieke Dunaj. A naopak, cyklistom
smerujúcim z juhu na sever ponúkne cestu prírodným terénom až do hornatej krajiny pod
Poľanou, odkiaľ sa im otvárajú možnosti preveriť svoju kondíciu na najvyššie položených cyklotrasách Slovenska. Prepájať tieto regióny sieťou cyklotrás je jedna z priorít OOCR Turistický
Novohrad a Podpoľanie vychádzajúc zo schválenej koncepcie budovania spoločnej turistickej
destinácie v južnej časti stredného Slovenska. Podľa nej začíname prioritne značiť existujúce
cesty v Novohrade a Podpoľaní vhodné na cykloturistiku, ktorých je veľké množstvo a často
sú na tento účel aj mnohými ľuďmi využívané. Ich potenciál bude však naplno využitý až keď
sa nám podarí ich zveľadiť a zviditeľniť pre všetkých. To zahŕňa rozpoznanie a zmysluplné
zosieťovanie trás, pasportizáciu a vyznačenie atraktivít a služieb pre turistov v teréne formou
informačných a orientačných prvkov v dôležitých uzloch a východiskových bodoch a budovanie infraštruktúry. Tieto kroky vrámci OOCR TNP, našich spoločných kompetencií a možností konáme už dnes. Po úspešnom legalizačnom procese a registrácii trasy v SCK potom takto
pripravené trasy doplníme aj normovaným cykloturistickým značením, čím sa zavŕši proces
ich tvorby.

MAPA

* plná čiara = existujúce cyklotrasy

* prerušovaná čiara = navrhovaná cyklotrasa

ZÁKLADNÝ POPIS CYKLOTRASY
NÁZOV CYKLOTRASY:
Navrhovaný úsek:
Spoločný názov:

Horská cyklotrasa Ružiná - Lučenec - Južná turistická magistrála
Horská cyklotrasa Novohrad - Podpoľanie

FAREBNOSŤ:
MODRÁ

EVIDENČNÉ ČÍSLO TRASY:
Trasa je navrhnutá ako pokračovanie cyklotrasy EČ 2559. Líši sa od nej v náročnosti o 2
stupne, preto je vhodné ju klasifikovať osobitne ako nížinnú etapu, alebo jej prideliť samostatné EČ.

DĹŽKA:
Navrhovaný úsek: 30,3 km
Celková dĺžka (vrátane cyklotrasy EČ 2559): 54,7 km
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VÝŠKOVÝ PROFIL NAVRHOVANEJ ČASTI TRASY:

Rázcestie pri Mučínskej jaskyni (315)

Navrhovaný úsek: 150m
Celkové prevýšenie (vrátane cyklotrasy EČ 2559): 730m

300m
300m
200m
100m
0m
2km

3km

4km

hmin= 170 mnm

5km

6km

7km

8km

9km

10km

11km

hmax= 320 mnm

KLASIFIKÁCIA:
Terén:

HORSKÝ

Náročnosť:

REKREA

12km

13km 14km

15km 16km

17km 18km 19km

20km

21km 22km

23km 24km 25km 26km 27km 28km 29km 30km

POPIS NÁROČNOSTI:
Navrhovaný úsek trasy prechádza zväčša ľahkým horským terénom a po málo frekventovaných cestách 2. a 3. triedy. Vyznačuje sa miernym výškovým profilom a je vhodný aj pre
reakreačných cyklistov a deti. Vyžaduje základy techniky jazdy na bicykli a základný fyzický
fond.

POVRCHY:
úsek Ružiná - Podrečany: asfaltová cesta
úsek Podrečany - Lučenec: cesta s prírodným povrchom, v obciach asfaltová cesta
úsek Lučenec - Mikušovce: asfaltová cesta
úsek Mikušovce - Rapovce: spevnená cesta a cesta s prírodným povrchom
úsek Rapovce - Mučín: asfaltová cesta
úsek Mučín - hranica s Maďarskom: cesta s prírodným povrchom

3D MAPA:

DETAILNÝ POPIS CYKLOTRASY A TEXTÁCIA
ÚSEK 1: HRÁDZA RUŽINSKEJ PRIEHRADY - PODREČANY (2,5 km)

popis:
Trasa nadväzuje na modrú cyklotrasu EČ 2559 v rekreačnej oblasti Ružiná na hrádzi
priehrady. Vedie súbežne s červenou Novohradskou cyklomagistrálou po ceste 3. triedy cez
prírodnú rezerváciu Ružinské jelšiny, a z križovatky pri bývalom JRD v Lovinobani popod vrch
Sedem chotárov smerom do Podrečian, kde sa od nej odkláňa smerom k železničnej stanici
Podrečany.

textačné body:
1. HRÁDZA RUŽINSKEJ PRIEHRADY

2. PODREČANY - STYČNÝ BOD S NOVOHRADSKOU CYKLOMAGISTRÁLOU

*cyklosmerovky sú zvačšené pre názornosť

ÚSEK 2: PODREČANY - TOMÁŠOVCE - LUČENEC (4,5 + 6 km)

popis:
Od železničného priecestia v Podrečanoch pokračuje trasa najkratšou cestou do Lučenca - popri Krivánskom potoku. Je to zvačša cesta s prírodným povrchom s výnimkou obcí a
príjazdu do mesta. Vedie popod Halier, kde je možné odbočiť z križovatky pri Tomášovskom
rybníku. Cez obec Tomášovce prechádza ulicami Riečna a Družstevná, a ďalej ide po spevnenej ceste až k mostu cez Krivánsky potok. Odtiaľ vedie cez letisko do Vidinej, kde znova
križuje Krivánsky potok cez most na Riečnej ulici a pokračuje po Pivovarskej ulici a Zvolenskej
ceste až do mesta Lučenec.

textačné body:
3. TOMÁŠOVCE - KRIŽOVATKA S CYKLOMAGISTRÁLOU POIPLIA

*cyklosmerovky sú zvačšené pre názornosť

ÚSEK 3: MESTO LUČENEC - MIKUŠOVCE (5,5 km)

popis:
Trasa vchádza do mesta po Zvolenskej ceste, odkláňa sa z nej pred kruhovým objazdom po
Novej ulici okolo uhoľných skladov a po ulici Kuzmányho a Lermontovej vedie na staničný
obvod k centrálnej informačnej agentúre OOCR TNP. Odtiaľ pokračuje po ulici Kapitána
Nálepku popod nadjazd a ďalej po ulici Terézie Vansovej, Hviezdoslavovej, Čajkovského a
Arm. Gen. Ludvíka Svobodu až na druhý breh Tuhárskeho potoku. Ulicou J. G. Tajovského
a P. Tótha na sa tu napája na ulicu I.P. Pavlova, vedúcu popri železničnej trati a pokračuje
Mládežníckou ul. na Mikušovskú cestu, po ktorej vedie až na koniec obce Mikušovce, kde
navrhujeme aj bod textácie, teda cykloturistický smerovník, pretože sa tu spája s cestou do
Trebeľoviec, ktorá je tiež vhodná pre horský bicykel.

textačné body:
4. LUČENEC - ŽEL. STANICA, TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM OOCR TNP,
HLAVNÝ CYKLOPOLUDNÍK - VÝCHODZÍ BOD CYKLOTRÁS

5. MIKUŠOVCE - RÁZC. TREBEĽOVCE - RAPOVCE

*cyklosmerovky sú zvačšené pre názornosť

ÚSEK 4: MIKUŠOVCE - JUŽNÁ TURIST. MAGISTRÁLA (9,5 km)

popis:
Trasa pokračuje z Mikušoviec popri solárnej elektrárni, cez kruhový objazd a protipovodňovú
hrádzu k rieke Ipeľ neďaleko Volavčej kolónie. Pozdĺž rieky vedie ku križovatke s cestou 3.
triedy do Rapoviec, po ktorej aktuálne vedie zelená cyklotrasa EČ 5568 Lučenec - Ipolytarnóc.
Odtiaľ súbežne s ňou pokračuje popri odbočke na termálne kúpalisko Novolandia ďalej do
Rapoviec, až po odbočku na Kalondu. Tam sa so zelenou trasou rozchádza a pokračuje rovno
Hlavnou ulicou von z Rapoviec až do obce Mučín, kde hneď na začiatku odbočuje vpravo na
Bernolákovu ulicu a pokračuje prírodným terénom s miernym stúpaním k Slovensko - Maďarskej hranici. Tu, na vrchole kopca, sa napája na cestu vedúcu po hranici, plánovanú Južnú
turistickú magistrálu, ktorou pokračuje presne po hranici k odbočke do Parku praveku
Ipolytarnóc a ku konečnému bodu trasy - na rázcestie s naúčným chodníkom vedúcim k
Mučínskej jaskyni, pri starom dube.

textačné body:
6. VOLAVČIA KOLÓNIA

7. RÁZC. PRI RAPOVCIACH - STYČNÝ BOD SO ZELENOU CYKLOTRASOU

8. RAPOVCE - ODBOČKA NA KALONDU, STYČNÝ BOD SO ZELENOU CYKLOTRASOU

9. MUČÍN

10. JUŽNÁ TURISTICKÁ MAGISTRÁLA - RÁZC. PRI STAROM DUBE - MUČINSKA JASKYŇA,
PARK PRAVEKU IPOLYTARNÓC

*cyklosmerovky sú zvačšené pre názornosť

ZÁVER
Prvky značenia uvedné v tejto dokumentácii sa vzťahujú len k navrhovanej modrej cyklotrase
a tvoria iba základnú štruktúru pre jej značenie. V tejto dokumentácii nie je obsiahnuté doplnkové značenie ani značenie iných trás v uzloch, kde sa stretávajú s navrhovanou trasou.
OOCR TNP bude priebežne dopĺňať a udržiavať infraštruktúru trasy doplnkovým a obrázkovým značením na navrhnutých bodoch, ale aj na ďalších vhodných miestach pre propagáciu
a ľahšie nájdenie atraktivít, občerstvenia, ubytovania a ďalších zaujímavostí, služieb a produktov dostupných pre turistu v okolí trasy. Cieľom OOCR TNP je aj podpora výstavby ďalšej
užitočnej infraštruktúry ako sú napríklad odpočívadlá, útulne, lavičky, studničky, rozhliadne a
iné drobné stavby.

