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TLAČOVÁ SPRÁVA 

ŽSR opäť participujú na projekte „Okolo Slovenska“ 

Železnice Slovenskej republiky sa podieľajú na organizácii 63. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov 

„Okolo Slovenska“. V dňoch od 18. – 21. septembra budú zabezpečovať bezpečný a plynulý prechod 

pretekárov cez vybrané železničné priecestia. Pelotón už tradične prebehne v štyroch etapách –  

v okolí  Bardejova, medzi mestami Bardejov - Ružomberok, Ružomberok – Hlohovec a Hlohovec – Senica. 

Dokopy prejdú cyklisti až 14 železničných priecestí. V súvislosti s preventívno-bezpečnostnými opatreniami sa 

ŽSR snažia predchádzať porušeniu predpisov a ohrozenia bezpečnosti železničnej dopravy a rovnako aj 

cyklistov.  

 

ŽSR príjmu v súvislosti s pretekmi potrebné opatrenia v železničnej doprave tak, aby mohli cyklisti kontinuálne 

prejsť cez železničné priecestia nachádzajúce sa medzi nasledujúcimi dopravňami: Raslavice – Bardejov, výh. 

Vyšné Hágy – Štrbské Pleso, Liptovská Teplá, Diviaky – Príbovce, Prievidza – Nitrianske Pravno, Chynorany – 

Rybany, Bošany – Topoľčany, Veľké Ripňany, Hlohovec, Veľké Ripňany – Radošina, Piešťany – Vrbové, Brezová 

pod Bradlom.   

ŽSR ako manažér železničnej infraštruktúry, musia v priebehu pretekov dohliadať okrem bezpečného prejazdu 

pretekárov aj na plynulý a bezpečný priebeh železničnej dopravy. Pri organizovaní podobných podujatí sa nedá 

prejazd cyklistov presne vypočítať na sekundy, a preto je veľmi dôležitá komunikácia medzi organizátormi 

a zamestnancami  ŽSR. Časové údaje o prechode cyklistov cez železničné priecestia sú informatívne - vypočítané 

pre priemernú rýchlosť 40 - 45 km/h od začiatku pretekov. Môžu byť často ovplyvnené počasím alebo inými 

okolnosťami, preto treba počítať s plusovou alebo mínusovou toleranciou. 

 

Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti dopravy budú na začiatku pretekov, ako aj na konci vozidlá signalizujúce 

povolenie alebo zákaz prejazdu vlakov. Na čele pretekov pôjde vozidlo so žltou a červenou zastávkou, ktoré bude 

ukončovať jazdu vlakov cez priecestia a na konci pelotónu pôjde vozidlo dopravnej polície označené 

šachovnicovou zastávkou, ktoré jazdu vlakov uvoľňuje.  

 

Organizátor akcie, resp. konkrétna zodpovedná osoba určená organizátorom akcie, má povinnosť oznámiť 

predpokladaný čas prejazdu cyklistov cez železničné priecestie príslušnému výpravcovi alebo zamestnancovi 

vykonávajúcemu dozor v dopravni, minimálne 15 minút pred prejazdom prvého pretekára. Rovnako tak aj po 

prejazde posledného pretekára priecestím, má organizátor akcie povinnosť oznámiť túto skutočnosť 

zamestnancovi ŽSR. Tieto dohodnuté podmienky sa týkajú každého železničného priecestia osobitne. V prípade 

absencie tohto hlásenia ŽSR nezodpovedajú za bezpečný a plynulý prejazd účastníkov pretekov. Organizátor 

akcie je taktiež povinný vyrozumievať pretekárov o opatrnom prechode cez priecestie. 
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