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Košický samosprávny kraj,  2015 

 

Vyhľadávacia  štúdia pre návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji 

KONCEPT NÁVRHU 

VETVA B – ZEMPLÍNSKA CYKLOMAGISTRÁLA 

 

VETVA B – Zemplínska cyklomagistrála –  
prepojenie Zemplínska Šírava – Tokajská oblasť – s napojením na Maďarsko 

Plánovaná cyklotrasa regionálneho významu, ktorá spája významné destinácie cestovného ruchu 

východného Slovenska. Vedie prevažne pozdĺž riek Laborec, Latorica a Bodrog.  

Východiskový bod: Michalovce - Zalužice  

Uzlový bod: Viničky – Vetva B, F a G 

Konečný bod: Viničky 

Dĺžka: 86 km 

Napojenie cezhraničné:  Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely   Maďarsko 

Napojenia regionálne: 

1. smer Humenné  (PSK) cez obec Vinné – nie je súčasť kostrovej siete 

2. Smer Košice – Tokajská cyklomagistrála – Vetva F – je súčasť kostrovej siete 

3. Smer Leles, UA – Dolnozemplínska cyklomagistrála – Vetva G - je súčasť kostrovej siete 

 

Dotknuté obce: 23 

  Okres Obec 
počet 
obyvateľov 

1 MI Michalovce 39833 

2 MI Zalužice 1138 

3 MI Lúčky 565 

4 MI Hnojné 231 

5 MI Jovsa 829 

6 MI Kusín 350 

7 MI Klokočov 418 

8 MI Kaluža 355 

9 MI Vinné 1720 

10 MI Lastomír 1162 

11 MI Zemplínska Široká 954 

12 MI Palín 925 

13 MI Stretava 645 

14 MI Stretavka 189 



15 MI Drahňov 1412 

16 MI Malé Raškovce 250 

17 MI Veľké Raškovce 320 

18 MI Oborín 731 

19 TV Brehov 640 

20 TV Cejkov 1257 

21 TV Zemplín 390 

22 TV Ladmovce 325 

23 TV Viničky 513 

počet obyvateľov 55152 

 

Popis navrhovanej trasy podľa katastrov jednotlivých obcí v nasledujúcej tabuľke: 

Vysvetlivky skratky: 

CC- cyklistická cestička 

ÚK – účelová komunikácia 

PBH – pravobrežná hrádza 

LBH – ľavobrežná hrádza 

PPH  - protipovodňová hrádza 

BK – bodové križovanie 

Legenda: Návrh koridoru v katastri obce  - - - - -  

 

 

P.č. Okres Obec 
km objekt popis 

poznámka 

1 MI Zalužice 6,9 CC 

ĽBH Zálužického kanálu, južná hrádza VN Šírava, 
následne koridor poľnej cesty, potom spevnená 
brehová línia RO Šírava ako cyklocestička napojenie na obec 

2 MI Lúčky 2,26 CC 
Cyklocestička ako spevnená brehová línia RO Šírava, 
následne po existujúcej hrádzi. napojenie na obec 

3 MI Hnojné 1,97   Cyklocestička po existujúcej spevnenej hrádzi  napojenie na obec 

4 MI Jovsa 3,59 
CC, 1xLávka 
cez prítok 

Približne 2 km existujúca hrádza, následne 
cyklocestička okolo VN Šírava   

5 MI Kusín 1,71 CC Nová cyklocestička vedľa cesty č.582   

6 MI Klokočov 2,74 CC Nová cyklocestička vedľa cesty č.582   

7 MI Kaluža 1,45 CC Nová cyklocestička vedľa cesty č.582   



8 MI Vinné 7,84 

CC, 1x most 
cez Šíravský 
kanál 

Rekonštrukcia - rozšírenie existujúceho chodníka na 
parametre cyklocestičky, miestne komunikácie a 
následne nová CC okolo VN Šírava. Z časti využitie 
koridorov lesných ciest a účelových ciest. 
Prekonanie nápustného kanála cez Šíravu novým 
mostom pre cyklistov. napojenie na obec 

9 MI Michalovce 7,27 

CC, oprava 
mosta, BK cez 
svetelnú 
križovatku 

Cyklotrasa vedená po južnej hrádzi VN Šírava, 
následne popri Zálužickom kanáli a po ĽB rieky 
Laborec až na hranicu katastra. napojenie na obec 

10 MI Lastomír 4,8 CC 
Cyklotrasa vedená v korune protipovodňovej 
hrádze ĽB rieky Laborec.   

11 MI 
Zemplínska 
Široká 0,935 CC 

Cyklotrasa vedená v korune protipovodňovej 
hrádze ĽB rieky Laborec. napojenie na obec 

12   Palín 4,54 CC 
Cyklotrasa vedená v korune protipovodňovej 
hrádze ĽB rieky Laborec. napojenie na obec 

13 MI Stretava 1,77 CC 
Cyklotrasa vedená v korune protipovodňovej 
hrádze ĽB rieky Laborec. napojenie na obec 

14 MI Stretavka 1,9 CC 

Cyklotrasa vedená v korune protipovodňovej 
hrádze ĽB rieky Laborec, následne v koridore cesty 
3.triedy   

15 MI Drahňov 5,38 CC 

Navrhovaná cyklotrasa vedie podľa ÚPD v koridore 
cesty 3.tr.č. 3455 zo smeru Stretavka do smeru 
Vojany.   

16 MI 
Malé 
Raškovce 0,601 

CC, 1x lávka 
cez Dušu 

Cyklotrasa vedie po ochrannej protipovodňovej 
hrádzi rieky Laborec a v blízkosti cesty č.552. 

napojenie na obec 

17 MI 
Veľké 
Raškovce 3,74   

Cyklotrasa vedie po ochrannej protipovodňovej 
hrádzi rieky Laborec. 

  

18 MI Oborín 11,2   

9 km je navrhovaných po PBH hrádzi okolo rieky 
Latorica,  v lokalite Kamenná Moľva a smerom na 
obec Brehov  po účelových komunikáciách. napojenie na obec 

19 MI Brehov 2,21 
oprava mosta 
cez Ondavu. 

Trasa prechádza na druhú stranu rieky Ondava, 
starý vojenský most je potrebné kompletne 
zrekonštruovať. Následne vedie trasa po cestách 
3.tr.   

20 TV Cejkov 2,13   Trasa vedie po málo frekventovanej ceste 3.tr. napojenie na obec 

21 TV Zemplín 6,38   
Trasa vedie po málo frekventovanej ceste 3.tr. Až 
po koniec katastra obce.   

22 TV Ladmovce 4,04 CC, PBH 

Trasa vedie po málo frekventovanej ceste 3.tr. , za 
obcou v lokalite prístav vstupuje na ľavobrežnú  
hrádzu rieky Bodrog až po koniec katastra.   

23 TV Viničky 0,558 CC, PBH 
Trasa prechádza katastrom po ľavobrežnej hrádzi 
hrádzi rieky  Bodrog. napojenie na obec 

   
85,914 

    

 

 

 



 

 

Zalužice 

Stručný popis: Ľavobrežná hrádza výpustného  

Zálužického kanálu od mostu – prepojenie na 

Michalovce – miesto dotyku okruhu okolo Šíravy. 

Trasa pokračuje južná hrádza VN Šírava, následne v 

koridore poľnej cesty, potom popri brehovej línie VN 

Šírava ako cyklocestička  

Dĺžka: 6,9 km 

Objekty:  cyklistická cestička  

Zaujímavosti: Zemplínska Šírava – vodné dielo 

a biokoridor  

Súlad s ÚPD obce  – áno 

Napojenie na intravilán obce: nie je,  potrebuje 

riešiť osobitne 

 

 

Katastrálne územie obce 

 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster  obce 

 

 

 



Lúčky 
Stručný popis: Navrhovaná cyklistická cestička ako 

spevnená brehová línia VN Šírava, ktorá následne 

pokračuje po existujúcej hrádzi  

Dĺžka:  2,26 km 

Objekty:  cyklistická cestička 

Zaujímavosti: vodné dielo Šírava, biokoridor  

Súlad s ÚPD obce  – áno 

Napojenie na intravilán obce: nie je,  potrebuje 

riešiť osobitne 

 

 

 

 

 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster  obce 

 



Hnojné 

Stručný popis: Cyklocestička po existujúcej spevnenej hrádzi 

Dĺžka:  1,97 km 

Objekty:   

Zaujímavosti: vodné dielo Šírava, biokoridor 

Súlad s ÚPD obce  – áno 

Napojenie na intravilán obce: nie je,  potrebuje riešiť 

osobitne 

 

 

 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster  obce 

 

 



Jovsa 

Stručný popis: Približne 2 km vedie po existujúcej hrádzi, následne 

ako nová cyklocestička okolo VN Šírava v smere ku ceste II.tr.582, 

povedľa ktorej je naplánovaný segregovaný pás pre cyklistov. 

Dĺžka:  3,59 km 

Objekty:  cyklistická cestička 

Zaujímavosti: vodné dielo Šírava, biokoridor 

Súlad s ÚPD obce  – áno 

Napojenie na intravilán obce: nie je,  potrebuje riešiť 

osobitne 

 

 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster  obce 

 



Kusín 

Stručný popis: Nový segregovaný pás pre cyklistov - vedľa 

cesty č.582 

Dĺžka:  1,77 km 

Objekty:  cyklistická cestička  

Zaujímavosti: vodné dielo Šírava, biokoridor 

Súlad s ÚPD obce  – nebolo posudzované 

Napojenie na intravilán obce: áno 

 

 

 

 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 

 



Klokočov 

Stručný popis: Nový segregovaný pás pre cyklistov - 

vedľa cesty č.582 

Dĺžka: 2,74km 

Objekty:  cyklistická cestička popri ceste 582 

a vodnou nádržou 

Zaujímavosti: VN Šírava, rekreačná oblasť 

Súlad s ÚPD obce  – nebolo posudzované 

Napojenie na intravilán obce: áno 

 

 

 

 

Katastrálne územie mestskej časti 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster mestskej časti 

 

 

 

 

 



Kaluža 

Stručný popis: Nový segregovaný pás pre cyklistov - vedľa 

cesty č.582, čiastočne využíva existujúce miestne komunikácie 

Dĺžka: 1,45 km 

Objekty:  cyklistická cestička popri ceste 582 a vodnou 

nádržou 

Zaujímavosti: VN Šírava, rekreačná oblasť 

Súlad s ÚPD obce  – nie je riešená cyklodoprava 

Napojenie na intravilán obce: áno 

 

 

 

 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 

 



Vinné 

Stručný popis: Rekonštrukcia - rozšírenie existujúceho 

chodníka na parametre cyklocestičky, miestne komunikácie a 

následne nová CC okolo VN Šírava. Z časti využitie koridorov 

lesných ciest a účelových ciest. Prekonanie nápustného 

Šíravského kanála prostredníctvom nového mostu pre cyklistov. 

Dĺžka: 7,84 km 

Objekty:  cyklistická cestička popri  vodnej nádrži Šírava, 

most cez Šíravský kanál 

Zaujímavosti: VN Šírava, rekreačná oblasť, Viniansky 

hrad, jazero Vinné 

Súlad s ÚPD obce  – čiastočne 

Napojenie na intravilán obce: nie je,  potrebuje riešiť 

osobitne 

 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 

 

 

 



Michalovce 

Stručný popis: Cyklotrasa vedená po južnej hrádzi VN Šírava, 

následne popri Zálužickom kanáli a po ĽB rieky Laborec až na 

hranicu katastra.  

Dĺžka: 7,84 km 

Objekty:  cyklistická cestička po hrádzi výpustného 

Zálužického kanálu, rekonštrukcia mostu cez Zálužický 

kanál, bodové križovanie cez svetelnú križovatku 

Zaujímavosti: Vodná nádrž Šírava, rekreačné stredisko, 

regionálne centrum mesta 

Súlad s ÚPD obce  – áno 

Napojenie na intravilán obce: nie, je potrebné riešiť 

osobitne 

Katastrálne územie mesta 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster mesta 

 

 



Lastomír 
Stručný popis: Cyklotrasa vedená v korune 

protipovodňovej hrádze ľavo brežnej hrádzi rieky Laborec. 

Dĺžka: 4,8km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová hrádza 
Laborca 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Laborec, 
Súlad s ÚPD obce  –  nebolo posudzované 
Napojenie na intravilán obce: áno 
 

 

 

 

 

Katastrálne územie mestskej obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 



Zemplínska Široká 
 
Stručný popis: Cyklotrasa vedená v korune protipovodňovej 

hrádze ľavo brežnej hrádzi rieky Laborec. 

Dĺžka: 0, 935km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová hrádza 
Laborca 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Laborec, 
Súlad s ÚPD obce  –  nebolo posudzované 
Napojenie na intravilán obce: nie je , potrebuje riešiť 
osobitne 
Osobitne riešiť aj prepojenie na Sliepkovce – lávka pre 
peších a cyklistov. 
 

 

 

 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 

 

 

 



 
Palín                               
 
Stručný popis: Cyklotrasa vedená v korune 
protipovodňovej hrádze ľavo brežnej hrádzi rieky 
Laborec. 

Dĺžka: 4,54 km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová 
hrádza Laborca 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Laborec, 
Súlad s ÚPD obce  –  nebolo posudzované 
Napojenie na intravilán obce: nie je , potrebuje 
riešiť osobitne 
Osobitne riešiť aj prepojenie na Budkovce – lávka 
pre peších a cyklistov – možno v koridore  
 

 

Katastrálne územie obce 

 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 

 



 

Stretava 
 
Stručný popis: Cyklotrasa vedená v korune protipovodňovej 

hrádze ľavo brežnej hrádzi rieky Laborec. 

Dĺžka: 1,77 km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová hrádza 
Laborca 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Laborec, 
Súlad s ÚPD obce  –  nebolo posudzované 
Napojenie na intravilán obce: nie je , potrebuje riešiť 
osobitne 
 

 

 
 
 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 



Stretavka 
 
Stručný popis: Cyklotrasa vedená v korune 

protipovodňovej hrádze ľavo brežnej hrádzi rieky Laborec, 
následne v koridore cesty 3.triedy 

Dĺžka: 1,90 km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová hrádza 
Laborca 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Laborec, 
Súlad s ÚPD obce  –  nebolo posudzované 
Napojenie na intravilán obce: nie je , potrebuje riešiť 
osobitne 
 

 

Katastrálne územie obce 

 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 



Drahňov 
 
Stručný popis: Navrhovaná cyklotrasa vedie podľa ÚPD v koridore 

cesty 3.tr.č. 3455 zo smeru Stretavka do smeru Vojany. Po bodovom 
križovaní cesty č. 552 prechádza po protipovodňovej hrádzi po 
južnej strane cesty 2.triedy, v dĺžke cca 2 km. 

Dĺžka: 5,38 km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová hrádza Laborca 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Laborec, 
Súlad s ÚPD obce  –  nebolo posudzované 
Napojenie na intravilán obce: áno 
 
 

Katastrálne územie obce 

 

 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 



Malé Raškovce 
 
Stručný popis: Cyklotrasa vedie po ochrannej 

protipovodňovej hrádzi rieky Latorica a v blízkosti 
cesty č.552 

Dĺžka: 0,6 km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová 
hrádza Laborca 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Laborec, 
Súlad s ÚPD obce  –  nebolo posudzované 
Napojenie na intravilán obce: nie je , 
potrebuje riešiť osobitne 
 

 
 
 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 
 
 



 
 
Veľké Raškovce 
 
Stručný popis: Cyklotrasa vedie po ochrannej 

protipovodňovej hrádzi rieky Laborec. 

Dĺžka: 3,74 km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová 
hrádza Laborca 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Laborec, 
Súlad s ÚPD obce  –  nebolo posudzované 
Napojenie na intravilán obce: nie je ,je  potrebné 
riešiť osobitne 
 

 
 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 
 
 



Oborín 
 
Stručný popis: Cyklotrasa vedie po ochrannej 

protipovodňovej hrádzi rieky Laborec. Trasa v dĺžke 9 km je 
navrhovaná po protipovodňovej hrádzi   okolo rieky 
Latorica až ku lokalite Kamenná Moľva a smerom na obec 
Brehov  po účelových komunikáciách. 

Dĺžka: 11,2 km 
Objekty:  cyklistická cestička, protipovodňová hrádza 
Latorice 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Latorica, vynikajúca 
reštaurácia s oddychovým areálom 
Súlad s ÚPD obce: v záväznej časti UPD, napojenie 
obce cez biokoridor nadregionálneho významu, 
cyklotrasy riešené v celom území obce. 
Napojenie na intravilán obce: nie je , je potrebné riešiť osobitne 
 
 
 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 



 
Brehov 
 
Stručný popis: Cyklotrasa prechádza na druhú stranu rieky 
Ondava v mieste  starého vojenského mosta, ktorý je 
potrebné kompletne zrekonštruovať. Následne vedie trasa 
po cestách 3.tr. 

Dĺžka:2,21 km 
Objekty:  rekonštrukcia mosta cez rieku Ondava 
Zaujímavosti: biokoridor rieky Latorica, vynikajúca 
reštaurácia s oddychovým areálom 
Súlad s ÚPD obce: nie je špecifikované v legende, v 
grafickej časti je zakreslená značka cyklistu. 
Napojenie na intravilán obce: nie je , potrebuje riešiť 
osobitne 
 
 
 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 



Cejkov 
 
Stručný popis: Trasa vedie po málo frekventovanej 
ceste 3.tr. Postačuje osadiť orientačné cykloznačenie. 
Dĺžka:2,13 km 
Objekty:   
Zaujímavosti:  
Súlad s ÚPD obce: nie je priamo, deklaruje sa potreba 
napojenia na regionálne trasy. Navrhovaný je 
cyklochodník vedený v smere na Černochov a Baru. 
Napojenie na intravilán obce: nie je , potrebuje riešiť 
osobitne 
 
 
 
 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 
 
 
 



Zemplín 
 
Stručný popis: Trasa vedie po málo frekventovanej 
ceste 3.tr. Postačuje osadiť orientačné cykloznačenie. 
Dĺžka:6,38 km 
Objekty:   
Zaujímavosti: archeologické nálezisko, sútok riek 
Ondavy a Latorice. 
Súlad s ÚPD obce: nie sú riešené cyklotrasy. 
Napojenie na intravilán obce: áno 
 
 
 
 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 



 
Ladmovce 
Stručný popis: Trasa vedie po málo frekventovanej 
ceste 3.tr. , za obcou v lokalite prístav vstupuje na 
pravo brežné hrádzu rieky Bodrog až po koniec 
katastra.  
Dĺžka: 4,04 km 
Objekty:  cyklistická cestička po protipovodňovej hrádzi 
rieky Bodrog 
Zaujímavosti: CHKO Latorica, lužné lesy 
Súlad s ÚPD obce: nie sú riešené cyklotrasy. Cyklotrasy 
rieši Urbanisticko- krajinárska štúdia Vinohradníckej 
oblasti TOKAJ a PHSR - Výstavba turistických, 
cykloturistických a náučných trás. 
Napojenie na intravilán obce: áno 
 
 
 

Katastrálne územie obce 

Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 



 
 
Viničky 
Stručný popis: Trasa prechádza katastrom po pravo brežnej 
hrádzi rieky  Bodrog. 
Dĺžka: 0,56 km 
Objekty:  cyklistická cestička po protipovodňovej hrádzi 
rieky Bodrog 
Zaujímavosti: CHKO Latorica, lužné lesy 
Súlad s ÚPD obce: nie sú riešené cyklotrasy. Cyklotrasy rieši 
Urbanisticko- krajinárska štúdia Vinohradníckej oblasti 
TOKAJ a PHSR - Výstavba turistických, cykloturistických a 
náučných trás. 
Napojenie na intravilán obce: nie je, je potrebné riešiť 
osobitne 
UZLOVÝ BOD – BIKE POINT – križovatka Vetvy B, F a G 
 
 
 

Katastrálne územie obce 



Návrh vedenia cyklotrasy cez kataster obce 

 
 
 


