
Organizácia dopravy v meste Liptovský Mikuláš počas konania Svetového pohára v alpskom 

lyžovaní žien v dňoch 05 – 06. marca 2016. 

PODUJATIE: 

V dňoch 4.3 až 6.3.2016 sa v Demänovskej doline – Jasnej uskutoční športové podujatie: 
Obrovský slalom a slalom žien AUDI FIS WORLD CUP JASNÁ 2016 (ďalej len „preteky“) 
Svetový pohár je najvyšším sériovým podujatím organizovaným pod FIS. Oproti iným lyžiarskym 
podujatiam sa vyznačuje najmä vyššou mierou záujmu divákov, médií a sponzorov. 
Disciplíny: 
4.3.2016 – Tréningy jednotlivých družstiev 
5.3.2016 – obrovský slalom (GS) 
6.3.2016 – slalom (SL) 
 
Miesto konania: Demänovská Dolina - Jasná – Koliesko 
 
Podujatia sa zúčastnia športovci z  19  krajín, ktorých počet spolu s vedúcimi výprav je cca 230 ľudí. 
Okrem toho budú na podujatí participovať organizačný výbor, technickí delegáti, rozhodcovia 
a dobrovoľníci. Predpokladaný počet vozidiel športovcov a organizátorov je 200.   
 
Športové disciplíny sa budú konať na severnej strane Chopku lyžiarskeho strediska Jasná časť Luková, 
Priehyba, Biela púť v termínoch konania podujatia denne od 8.00 do 16.00 hod. 
 
V piatok dňa 4.3. sú naplánované tréningové jazdy jednotlivých tímov. 
 
V sobotu dňa 5.3. bude na programe svetový pohár  obrovského slalomu žien, štart prvého kola je 
plánovaný o 10:30, druhého kola  o 13:30 
 
V nedeľu dňa 6.3. bude na programe svetový pohár  slalomu žien, štart prvého kola je plánovaný o 
10:30, druhého kola o 13:30. 
 
Predpokladaná návštevnosť verejnosti v čase konania podujatia je 20,000 ľudí denne. Štandardná 
návštevnosť strediska v porovnateľnom čase je na úrovni cca. 8,000 návštevníkov. Stredisko bude 
počas podujatia otvorené pre verejnosť a lyžiarov. 
 
Ubytovanie samotných pretekových tímov, technických delegátov, rozhodcov, médií, organizačného 
tímu, VIP hostí a návštevníkov bude sústredené do ubytovacích zariadení Demänovskej doliny 
v nadväznosti na jej kapacitné možnosti. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného, ako aj z dôvodu jedinej prístupnej cesty v rámci Demänovskej Doliny je 
nevyhnutné pristúpiť k dočasnej zmene organizácie dopravy na vydefinovanom dopravnom koridore, 
ktorý bude slúžiť pre zabezpečenie plynulej dopravnej obslužnosti Demänovskej doliny pred a počas 
konania samotného podujatia. 
 
Doprava v rámci Demänovskej Doliny a blízkeho okolia bude podliehať špeciálnemu režimu bližšie 
popísaného ďalej v dokumente. 
 

 

 



DOPRAVA: 

V dňoch 04 – 06. marca 2016 bude cesta č. II/584 (Liptovský Mikuláš – Demänovská Dolina) z dôvodu 

konania Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien podliehať regulácii a kontrolovanému vstupu a to v 

čase: 

Záchytné parkovisko Lúčky  - Biela púť od 04.03.2016 od 18.00 hod  – 06. 03.2016 do 22.00 hod 

Ul. Poľnohospodárska – Bieľa púť od 05.03.2016 v čase od 05.00 hod. do 06.03.2016  22.00 hod.  

Regulácia na ceste č. II/584 bude prebiehať postupne smerom k Liptovskému Mikulášu v závislosti od  

naplnenia pripravených parkovacích plôch  v tomto úseku cesty. Predpoklad usporiadateľov je denná 

návštevnosť strediska 20000 osôb, ktoré bude potrebné do a z miesta konania pretekov bezpečne 

a plynule prepraviť, čo však vzhľadom k obmedzeným parkovacím kapacitám v lokalite nie je možné 

realizovať bez regulácie  dopravy na ceste č. II/584.  

Regulovaná doprava bude   aj na ul. Poľnohospodárska a to od cesty č. II/584 po Mikulášske družstvo. 

Tento úsek cesty bude určený na parkovanie vozidiel.  Regulácia dopravy bude riadne vyznačená 

prenosným dopravným značením a doprava bude regulovaná príslušníkmi policajného zboru. Všetci 

denní návštevníci strediska budú z odstavných plôch prepravovaní kyvadlovou dopravou s kapacitou 

62 autobusov. 

Do regulovaného úseku cesty č. II/584 nebudú mať umožnený vjazd žiadne vozidlá s výnimkou 

vozidiel jednotlivých výprav, vozidiel Medzinárodnej organizácie FIS, vozidiel organizačného výboru, 

záchranných zložiek, kyvadlovej dopravy, správcu cesty, rezidentov (obyvateľov Demänovskej 

doliny, Pavčinej Lehoty, m. č. Demänová a m. č. Bodice), majiteľov ubytovacích zariadení ich 

personál a ubytovaných hostí v týchto lokalitách a to len na základe rezidentných  kariet, ktoré budú 

s dostatočným predstihom  rozposlané  a doručené dotknutým obyvateľom mesta a to tak, že pre 

každý dom a byt v mestských častiach budú určené 2 karty (pre 2 vozidlá) na celý víkend.  

Potrebný počet týchto kariet pre svojich ubytovaných hostí a personál ubytovacích zariadení si budú 

môcť všetci, ktorí poskytujú ubytovacie služby v týchto lokalitách vyzdvihnúť na Hoteli 3 Studničky 

v Demänovskej Doline v zmysle listu, ktorý Mesto Liptovský Mikuláš zaslalo všetkým ubytovateľom 

v m. č. Demänová a Bodice.  

Karty si budú rezidenti a ubytovaní hostia v mestských častiach, v prípade že budú chcieť vojsť na 

regulovaný úsek cesty č. II/584  musieť umiestniť (nalepiť) na predné sklo vozidla. Regulácia dopravy 

na  ceste bude riadená dopravnou políciou, ktorá do regulovaného úseku cesty pustí len vozidlá, 

ktoré budú spĺňať túto podmienku, inak budú odklonené na najbližšie voľné záchytné parkovisko. 

Rezidentné karty jednotlivých  dotknutých obcí a mestských častí Mesta Liptovský Mikuláš budú 

vzájomne farebne odlíšené a to z dôvodu jednoznačného rozlíšenia vozidiel s právom vjazdu na 

regulovaný úsek cesty t. j. vozidlá s povoľovacou kartou m. č. Demänová a Bodice budú mať 

umožnený vjazd len do týchto mestských častí a vjazd do Pavčinej Lehoty prípadne Demänovskej 

Doliny im umožnený nebude. 

Súčasne prosíme obyvateľov Liptovského Mikuláša, aby v prípade že sa chcú osobne zúčastniť 

pretekov Svetového pohára v Demänovskej Doline, prednostne využili kyvadlovú dopravu do 



strediska, ktorá bude zdarma a mestskú autobusovú dopravu, ktorou sa dopravia k stanovištiam 

kyvadlovej dopravy a zároveň prosíme vodičov o trpezlivosť a  striktné dodržiavania prenosného 

dopravného značenia a pokynov dopravnej polície a pomocného personálu určeného na organizáciu 

dopravy. 

Informácie o kyvadlovej doprave: 

Kyvadlová doprava do strediska bude zabezpečená počas konania pretekov v 10 minútových 

intervaloch v dňoch 05.03 – 06.03 2016 v čase 05.30 do 22.00 hod. v prípade ak si to vyžiada 

dopravná situácia aj dlhšie a to 62  autobusmi. Na území mesta Liptovský Mikuláš budú nasledovné 

nástupné miesta:  

1. Železničná stanica 

2. Parkovisko ul. Komenského 

3. Parkovisko Tesco 

4. Záchytné parkovisko Vojenská Akadémia 

5. Záchytné parkovisko Pavčina Lehota 

6. Existujúce zástavky skibusov 

Posilnené budú aj existujúce linky skibusov (budú zdvojené), pričom budú premávať podľa 

aktuálneho grafikonu pre túto lyžiarsku sezónu a aj na vyššie uvedených zastávkach. Všetky linky 

skibusov budú premávať len po záchytné parkovisko Lúčky. 

Rovnako budú premávať aj linkové autobusy prímestskej autobusovej dopravy podľa platného 

cestovného poriadku. 

Záchytné parkoviská s kapacitou 7000 miest budú na území mesta Liptovský Mikuláš  umiestnené 

nasledovne: 

1. Parkovisko pre zájazdové autobusy ul. Komenského (areál bývalých Považských kasární) 

2. Tesco (Kamenné pole) 2500 parkovacích miest 

3. Ul. Poľnohospodárska 350 parkovacích miest 

4. Vojenská akadémia 3400 parkovacích miest 

5. Parkovisko Pavčina Lehota 800 parkovacích miest 

Pre prípad vyššej návštevnosti a dodatočnej potreby parkovacích miest budú pripravené aj 

parkovacie plochy Tatralandie o kapacite 800 miest. 

Dňa 06.03.2016 bude uzavretá Moyzesova ulica a  parkovisko Moyzesova ulica (pri podchode), ktoré 

bude slúžiť ako autobusová zastávka pre kyvadlovú dopravu s cieľom dopraviť ľudí na námestie, kde 

bude organizovaný kultúrny program (after party svetového pohára). 


