Informácia o projekte Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí obce Hybe

Obec Hybe zrealizovala projekt Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí
obce Hybe ( realizácia trvala od augusta 2012 do mája 2014)
Projekt je svojim zameraním v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja horného Liptova
(špecifický cieľ 3. Zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom diverzifikácie
hospodárskych činností, vidieckeho cestovného ruchu, rozvoja vidieckych obcí a spoluprácou
s inými vidieckymi oblasťami; Opatrenie 3.1.1 Obnova a rozvoj obcí prostredníctvom nových
a existujúcich chodníkov a trás a oddychových zón a prvkov drobnej architektúry).
Výsledkom projektu je zlepšený stav obecnej infraštruktúry (chodníky pre peších) a zlepšenie
podmienok pre život vidieckeho obyvateľstva (cyklotrasa), čím napĺňa ciele a opatrenie
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (OS 3 Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva; opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí).
Chodník
Chodník pre peších sa nachádzy v intraviláne obce pozdĺžne s existujúcou miestnou
komunikáciou v úseku od Evanjelickej fary po vrátnicu Roľníckeho družstva so sídlom
v Hybiach. Zriadením chodníka pre peších došlo k zvýšeniu bezpečnosti na miestnej
komunikácii a zároveň sa vytvoril priestor pre vyznačenie cyklotrasy na okraji miestnej
komunikácie.
Cyklotrasy
Cykloturistická trasa č. 2432 (modrá) v celkovej dĺžke 18,60 km
-

-

nadväzuje na existujúcu Podtatranskú cyklomagistrálu č. 007, ktorá v súčasnosti končí
na Podbanskom. V budúcnosti sa predpokladá vybudovanie cykloturistickej trasy
v katastrálnom území Liptovská Kokava (č. 2431), ktorá sa napojí v mieste hranice
katastrov obidvoch obcí – lokalite Vyšné Brezie v južnej časti územia.
začína na hranici katastrálnych území Hybe a Liptovská Kokava v sedle lokality
Vyšné Brezie. Zo sedla pokračuje poľnou cestou miernym klesaním ku telesu diaľnice
D1 lokalitou Nižné Hony pod Kokavskou cestou. Pokračuje popod diaľnicu južným

-

smerom od obce Hybe cez lokalitu za Hôrkou, potom zastavaným územím obce,
severným okrajom historického námestia, popri Rímskokatolíckom kostole miestnou
komunikáciou von z obce opäť ku diaľnici (lokalita Chromštek) a popod diaľnicu
severným smerom do voľnej krajiny cez lokality Medzijarky, Padúchovo a Hybičné
lazy. Následne trasa vedie súbežne s tokom riečky Hybica po križovatku lesných ciest
na hranici katastrov Hybe a Štrbské pleso. Končí v lokalite Podbanské v mieste
vyústenia lesnej cesty na štátnu cestu č. II/537, kde sa napája na Podtatranskú
cyklomagistrálu č. 007.
časť trasy je situovaná v ochrannom pásme Tatranského národného parku s 2. stupňom
ochrany.
trasa bude vhodná pre cestné i horské bicykle.

Cykloturistická trasa č. 2435 (modrá) v celkovej dĺžke 8,17 km
-

-

-

spája historické sídlo Hybe s dolinou Čierneho Váhu. V lokalite Gialniky a Kladiny sa
napája na na Liptovskú cyklomagistrálu č. 035 s možnosťou pokračovania v smere do
Kráľovej Lehot, resp. v smere Čierny Váh – Benkovo.
trasa začína v centre obce Hybe, pokračuje štátnou cestou I/18 zastavaným územím
obce SV smerom až k areálu poľnohospodárskeho družstva, kde sa odkláňa na juh. Po
výjazde z obce pokračuje odlesneným územím cez lokalitu Kráľová nad závozom do
lokality Ružiakov závoz, lesnou cestou v smere toku Bieleho Váhu, ktorý prekonáva
cez lavicu. Podjazdom križuje železničnú trať, na križovatke ciest sa odkláňa JZ
smerom do lokality Predné, súbežne so železničnou traťou do lokality Mrlianka. Pri
lesnej škôlke Koprivnica križuje elektrické vedenie a odkláňa sa na juh k toku
Čierneho Váhu. Po prejazde mostíkom sa napája na asfaltovú komunikáciu Kráľova
Lehota – Čierny Váh – Liptovská Teplička (Liptovská cyklomagistrála č. 035).
časť trasy je situovaná v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry s 2.
stupňom ochrany.
trasa je vhodná pre cestný aj horský biykel.

Cykloturistická trasa č. 8434 (žltá) v celkovej dĺžke 5 km (trasa miestneho významu)
-

-

spája obce Hybe a Liptovská Kokava, kde sa napája na Liptovskú cyklomagistrálu č.
035.
trasa začína v centre obce, pred budovou obecného úradu odkiaľ pokračuje po výjazde
zo zastavaného územia obce smerom na Liptovský Hrádok / Čertovicu štátnou cestou
I/18 až na križovatku štátnych ciest I/18 a I/72 (lokalita Červený kút). Odtiaľ
pokračuje južným smerom po štátnej ceste, z ktorej po 150 m odbočuje doľava na
lokalitu Šmýkanec. Odtiaľ smerom k toku Černeho Váhu, ktorý križuje a pokračuje do
obce Kráľova Lehota, kde sa napája na Liptovskú cyklomagistrálu č. 035.
časť trasy je situovaná v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry s 2.
stupňom ochrany.
je vhodná pre cestný a horský bicykel.

