
 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
1. CYKLOPOTULKA PO ĽAVOM BREHU HORNÁDU 

JUŽNE OD KOŠÍC 

KE (Urbanová veža)-sútok rieky Hornád a Torysa-KE 
(Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 25-30 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-autobusová stanica-križovatka 

ulíc Krivá a Palackého-odbočiť doľava na chodník 

smerom k strednej odbornej železničnej škole-prejsť 

na cyklochodník po pravej strane rieky Hornád-po 
chodníku prejsť až do Krásnej nad Hornádom (na 

Sídlisku nad Jazerom po chodníku ulice Jenisejská, 

popri Amorovej cukrárne). V Krásnej nad Hornádom 
pokračovať po ulici Pri sídlisku a Za mostom, cez 

mostík pre peších ponad rieku Hornád prísť na ulicu 

Opátska, pokračovať cez ulicu Žiacka a Lacková až ku 
križovatke s ulicou Ukrajinskou. Na križovatke odbočiť 

doprava, pred mostom ponad rieku Hornád zísť 

z bicykla, prejsť na druhú stranu cesty a spustiť sa 
k ľavému brehu rieky Hornád. Po chodníku po ľavom 

brehu rieky pokračovať až k sútoku oboch riek. Po tej 

istej trase sa vrátiť späť k Urbanovej veži. 

Zážitky: Spoznanie lokalíty ľavého brehu rieky 
Hornád a sútoku rieky Hornád s riekou Torysa. 

Príjemný presun bicyklom popri rieke Hornád spojený 

CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ 

STOLICE JUŽNE OD TREBIŠOVA-prvý výjazd 

TV (Námestie mieru)-Cejkov-Zemplín-Brehov-Hraň-TV 
(Námestie mieru) 
Dĺžka trasy – cca 40 - 45 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Námestie mieru-pokračovať južne po ulici 

M.R.Štefánika-na križovatke na konci mesta odbočiť 

doľava-Kožuchov-za  Kožuchovom na križovatke 

odbočiť doľava-Zemplínsky Branč-za obcou na 
križovatke odbočiť doľava-Novosad-v obci na 

križovatke pokračovať rovno-Kašov-Cejkov (zvyšky 
hradu sú na kopci.homoľovitý jasne viditeľný vršok)-z 
Cejkova pokračovať smerom na Brehov-na križovatke 

odbočiť doprava smer Zemplín-Zemplín (zvyšky hradu 
sú po ľavej strane v obci ako jasne viditeľný val)-späť 

na križovatku smerom na Brehov-Brehov-Sirník-Hraň-
Novosad-Zemplínsky Branč-Kožuchov-Námestie mieru 

Zážitky: Spoznanie lokalít stredovekých hradov 

Zemplínskej stolice na juhu Trebišova, návšteva obci 
počas presunu za hradmi. 

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradov Zemplínskej stolice v obci Borša, 
Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec  Kráľovská 

Chlmec. 



 

 

 

s pozorovaním zaujímavých zákutí a splavov so 
zurčiacou vodou a spevom vtákov. Možnosť oddychu 

na brehu rieky Hornád, pri štrkovisku na Jazere alebo 

na sútoku riek Hornád a Torysa, možnosť príjemného 

posedenia v Amorovej cukrárni. Možnosť vidieť ranč so 
zvieratami. 

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva obce Kokšov-Bakša a Valalíky popri 
štrkovisku Krásna a rieke Hornád, 

-návšteva štrkoviska v Geči a štrkovísk v Čani. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
2. CYKLOPOTULKA PO PRAVOM BREHU HORNÁDU 

JUŽNE OD KOŠÍC 

KE (Urbanová veža)-Krásna nad Hornádom-(Kokšov-
Bakša)-Valaliky-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 35-40 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, buzola.   
Trasa: Urbanová veža-autobusová stanica-križovatka 

ulíc Krivá a Palackého-odbočiť doľava na chodník k 

strednej odbornej železničnej škole-prejsť na 

cyklochodník po pravej strane rieky Hornád-po 
chodníku prejsť až do Krásnej nad Hornádom (na 

Sídlisku nad Jazerom po chodníku ulice Jenisejská, 

popri Amorovej cukrárne). V Krásnej nad Hornádom 
pokračovať po ulici Pri sídlisku a Za mostom, cez 

mostík pre peších ponad rieku Hornád prísť na ulicu 

Opátska, pokračovať cez ulicu Žiacka a Lacková až ku 
križovatke s ulicou Ukrajinskou. Na križovatke odbočiť 

doprava, za mostom ponad rieku Hornád odbočiť 

doľava, po cca. 50 metroch odbočiť doprava 
a pokračovať po ceste. Počas presunu sa držať južným 

smerom (aj pomocou buzoly), toho času sa v tomto 

priestore pracuje, upravuje sa terén. Popri štrkovisku 

Krásna a popod železničnú trať pokračovať v ceste po 
pravom brehu rieky Hornád. Prejsť z poľnej cesty na 

cestu s povrchom z betónových panelov, pokračovať po 

CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ 

STOLICE JUŽNE OD TREBIŠOVA -druhý výjazd 

TV (Námestie mieru)-Cejkov-Borša-Steda nad 
Bodrogom-Veľký Kamenec-Kráľovský Chlmec a späť 
(bicyklom alebom vlakom) 
Dĺžka trasy – cca 90-100 km bicyklom, 50-60 km pri 
ceste vlakom z Kráľovského Chlmca 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   

Trasa: Námestie mieru-pokračovať južne po ulici 

M.R.Štefánika-na križovatke na konci mesta odbočiť 
doľava-Kožuchov-za  Kožuchovom na križovatke 

odbočiť doľava-Zemplínsky Branč-za obcou na 

križovatke odbočiť doľava-Novosad-v obci na 
križovatke pokračovať rovno-Kašov-Cejkov-Malá Bara-

Borša (hrad prestavaný na kaštieľ)-z Borše pokračovať 

smerom na Viničky a Stredu nad Bodrogom (zvyšky 
hradu)-v z obce Streda nad Bodrogom pokračovať 

smerom na Malý Kamenec a Veľký Kamenec (zvyšky 
hradu nad obcou). Z Veľkého Kamenca pokračovať 

smerom na Strážne-Malý Horeš a Kráľovský Chlmec 
(zvyšky hradu nad obcou). Z Kráľovského Chlmca sa 

vracať späť do Trebišova bicyklom cez Somotor-Boršu-

Cejkov-Novosad a Kožuchov alebo vlakom cez 

Michaľany. 
Zážitky: Spoznanie lokalít stredovekých hradov 



 

 

 

nej až na cestu asfaltovú, ktorá Vás privedie do obce 
Kokšov-Bakša. Z obce Kokšov-Bakša pokračovať do 

obce Valaliky, kde na križovatke odbočiť podľa 

smerovej tabule doprava. Po ceste druhej triedy sa 

presunúť do Barce, odkiaľ sa po cyklistickom 
chodníku po pravej strane cesty presunúť do Košíc 

k Urbanovej veži.    

Zážitky: Spoznanie pravého brehu rieky Hornád 
a štrkoviska Krásna južne od Košíc. Príjemný presun 

bicyklom popri rieke Hornád spojený s pozorovaním 

zaujímavých zákutí a splavov so zurčiacou vodou 
a spevom vtákov. Možnosť oddychu na brehu rieky, pri 

štrkovisku na Jazere, pri štrkovisku Krásna alebo 

možnosť príjemného posedenia v Amorovej cukrárni. 
Vyskúšať si prácu s buzolou. 

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva jazera v Geči a jazier v Čani. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Zemplínskej stolice na juhu Trebišova, návšteva obci 
počas presunu za hradmi. 

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradov Zemplínskej stolice v obci Cejkov 

a Zemplín. 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
3. CYKLOPOTULKA PO ŠTRKOVISKÁCH-JAZERÁCH 

JUŽNE OD KOŠÍC 

KE (Urbanová veža)-Barca-Valaliky-Geča-Čaňa-Nižná 
Myšľa-Krásna nad Hornádom-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 45 - 50 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-po cyklochodníku na ľavej 

strane cesty do Barce. Z cyklochodníka prejsť na cestu 

prvej triedy smer Kechnec-za železničným mostom na 

križovatke odbočiť doľava na cestu druhej triedy smer 
Valaliky, Geča (jazero Geča) a Čaňa (pred obcou Čaňa 

po pravej strane cesty je jazero Hutné stavby, za 

železničným priecestím napravo je jazero Rezervácia 
a naľavo je Staré a Nové jazero). Z Čane sa presunúť 

smer Ždaňa a Nižná Myšľa. Za Nižnou Myšľou prejsť 

ponad železničnú trať a na križovatke odbočiť doľava 

smerom na Krásnu nad Hornádom. V Krásnej nad 
Hornádom na svetelnej  križovatke (ulica Ukrajinská 

a Lacková) odbočiť doprava a po ulici Lackovej, Žiackej 

prísť na ulicu Opátska. Cez mostík pre chodcov prejsť 
na pravý  breh rieky Hornád a po ulici Za mostom 

a Pri sídlisku prísť k Amorovej cukrárni. Odtiaľ sa 

presunúť po chodníku ulice Jenisejská 
a po cyklochodníku popri rieky Hornád až k strednej 

odbornej železničnej škole na ulici Palackého. 

CYKLOPOTULKA PO TOKAJSKEJ OBLASTI NA 

SLOVENSKU JUŽNE OD TREBIŠOVA 

TV (Námestie mieru)-Veľaty-Čerhov-Slovenské Nové 
Mesto-Borša-Viničky a späť (bicyklom alebom vlakom) 
Dĺžka trasy – cca 80-90 km bicyklom, 40-50 km pri 

ceste vlakom zo Stredy nad Bodrogom. 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   

Trasa: Námestie mieru-pokračovať južne po ulici 

M.R.Štefánika-na križovatke na konci mesta po 

hlavnej ceste smer  Veľaty-Čerhov-v obci odbočiť 
doľava smerom na obec Veľká Trňa-z obce sa 

presunúť do obce Malá Trňa-z obce sa presunúť na 

križovatku smerom na Slovenské Nové Mesto (vinársky 
závod)-pokračovať do obce Borša-v obci odbočiť 

smerom na Veľkú a Malú Baru-vrátiť sa späť do 

Borše-presunúť sa smerom na Viničky. Z Viničiek sa 
presunúť do Stredy nad Bodrogom odkiaľ sa vrátiť 

späť do Trebišova bicyklom cez Slovenské Nové Mesto 

a Veľaty alebo vlakom cez Michaľany. 

Zážitky: Spoznanie obci a viníc v Tokajskej oblasti na 
Slovensku, možnosť navštíviť niektoré vinice. 

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradov Zemplínskej stolice v obci Borša, 
Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec a Kráľovský 

Chlmec. 



 

 

 

Pokračovať po chodníku na pravej strane ulice na 
autobusovú stanicu a odtiaľ k Urbanovej veži.  

Zážitky: Spoznanie lokalít štrkovísk nachádzajúcich 

sa južne od Košíc. Príjemné posedenie a oddych na 

brehoch štrkovísk, v bufetoch pri štroviskách alebo v 
Amorovej cukrárni.  

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva obce Skároš a zrúcanín hradu, 
-návšteva obce Slanec a hradu nad obcou, 

-návšteva obce Blažice a Bidovce a presun do Košíc 

z východnej strany. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
4. CYKLOPOTULKA ZA HISTORICKÝMI STAVBÁMI 

JUŽNE OD KOŠÍC 

KE (Urbanová veža)-Barca-Haniska-Čaňa-Ždaňa-Nižná 
Myšľa-Krásna nad Hornádom-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 50 - 60 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-po cyklochodníku na ľavej 

strane cesty do Barce (hrad-kaštieľ). Z cyklochodníka 

prejsť na cestu prvej triedy smer Kechnec. Niekoľko 

kilometrov od Barce na križovatke odbočiť doprava do 
obce Haniska (kamenný kostol, fara, barokový kašieľ-
teraz škola, pohanský posvätný háj-zmienka v archíve). 
Z obce Haniska pokračovať do obce Čaňa a Ždaňa. 
V obci Ždaňa na druhej križovatke odbočiť doprava 

smerom na Skároš (pozostatky hradu Abovskej stolice). 

Zo Skároša sa vrátiť späť do Ždane a odbočiť doprava 

na Nižnú Myšľu (Myšľanské obecné múzeum-
vykopávky z doby bronzovej). Za Nižnou Myšľou prejsť 

ponad železničnú trať a na križovatke odbočiť doľava 

smerom na Krásnu nad Hornádom. V Krásnej nad 
Hornádom na svetelnej  križovatke (ulica Ukrajinská 

a Lacková) odbočiť doprava a po ulici Lackovej, Žiackej 

prísť na ulicu Opátska. Cez mostík pre chodcov prejsť 
na pravý breh rieky Hornád a po ulici Za mostom a Pri 

sídlisku prísť k Amorovej cukrárni. Odtiaľ sa presunúť 

CYKLOPOTULKA PO ZÁPLAVOVEJ OBLASTI RIEKY 

ONDAVA JUŽNE OD TREBIŠOVA 

TV (Námestie mieru)-mestský park-pravý breh rieky 
Ondava-Hraň-Zemplínske Hradište-TV (Námestie mieru)  
Dĺžka trasy – cca 20-30 km. 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Námestie mieru-merstský park-popri zrúcaniny 

hradu Parič smerom na Paričov-mostom ponad potok 

Trnávka smerom k rieke Ondava (možnosť navštíviť 
majer Nový Majer a Olšina)-po prude a po pravom 
brehu rieky Ondava-cca.500 m pred sútokom 

s potokom Trnávka odbočiť doprava na poľnú cestu-

pred mostom ponad potok Trnávka odbočiť doprava 
proti prúdu potoka-Zemplínske Hradište-mestský 

park-Námestie mieru. 

Zážitky: Spoznanie záplavovej oblasti rieky Ondava 
s typickou faunou a florou. Spoznanie obcí 

susediacich s touto oblasťou.  

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradov Zemplínskej stolice v obci Cejkov as 
Zemplín. 



 

 

 

po chodníku ulice Jenisejská a po cyklochodníku 
popri rieky Hornád až k strednej odbornej železničnej 

škole na ulici Palackého. Pokračovať po chodníku na 

pravej strane ulice na autobusovú stanicu a odtiaľ 

k Urbanovej veži.  
Zážitky: Spoznanie obcí po trase cyklopotulky 

a historických stavieb v nich lokalizovaných.  

Príjemné posedenie a oddych na brehoch jazier v Čani, 
na Jazere a v Amorovej cukrárni.  

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva obce Slanec a hradu nad obcou, 
-návšteva obce Blažice a Bidovce a presun do Košíc 

z východnej strany. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
5. CYKLOPOTULKA OKOLO SLANSKÉHO POHORIA  

JUŽNE OD KOŠÍC 

KE (Urbanová veža)-Barca-Valaliky-ˇˇCaňa-Ždaňa-
hraničný prechod do MR-Holloháza MR-Füzérkomlós 
MR-Filkeháza MR-Pálháza MR-Alsóregmec MR-hraničný 
prechod do SR-doľava smer Kazimír-Brezina-Kuzmice-
Slivník-Kalša-Slanské Nové Mwesto-Slanec-
Bohdanovce-Krásna nad Hornádom--KE (Urbanová 
veža) 
Dĺžka trasy – cca 100 - 110 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   

Trasa: Urbanová veža-po cyklochodníku na ľavej 

strane cesty do Barce-z cyklochodníka prejsť na cestu 
prvej triedy smer Kechnec-za železničným mostom na 

križovatke odbočiť doľava na cestu druhej triedy smer 

Valaliky, Čaňa a Ždaňa. V obci Ždaňa na druhej 
križovatke odbočiť doprava smerom na Skároš, prejsť 

obec Skároš a pokračovať smerom na hraničný 

prechod s Maďarskou republikou. Pri ceste cez územie 
Maďarskej republiky po trase Holloháza-Füzérkomlós-

Filkeháza-Pálháza-Alsóregmec navštíviť hrad Füzér. Po 

prekročení hraničného prechodu so Slovenskou 

republikou pokračovať v presune po ceste druhej 
triedy cez obce Kazimír (hrad Zemplínskej stolice)- 
Brezina-Kuzmice-Slivník-Kalša-Slanské Nové Mesto-

CYKLOPOTULKA PO OBCIACH ROĽNÍCKEHO 

POVSTANIA JUŽNE OD TREBIŠOVA 

TV (Námestie mieru)-Zemplínsky Klečenov-Úpor-Stanča-
Nižný Žipov-Čelovce-Plechotiece-Malý Ruskov-TV 
(Námestie mieru)   
Dĺžka trasy – cca 20-30 km. 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   

Trasa: Námestie mieru-Múzeum Južného Zemplína 

(oboznámiť sa s históriou, ktorá predchádzala 
povstaniu)-pokračovať južne po ulici M.R.Štefánika-na 
križovatke na konci mesta pokračovať po hlavnej ceste 

smer  Veľaty-na kruhovom objazde odbočiť doprava 

smer Zemplínsky Klečenov-Zemplínsky Klečenov-
Úpor-Stanča-Nižný Žipov-Čelovce-za obcou odbočiť 

doprava smerom na obec Plechotice-Malý Ruskov. Na 

križovatke za obcou Malý Ruskov odbočiť doprava 
smerom na Trebišov-Námestie mieru. 

Zážitky: Spoznanie obcí, v ktorých povstali roľníci 

proti útlaku zemepánov.   

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva obcí v tokajskej oblasti. 



 

 

 

Slanec (hrad Abovskej stolice)-Bohdanovce-Krásna nad 

Hornádom. V Krásnej nad Hornádom na svetelnej  
križovatke (ulica Ukrajinská a Lacková) odbočiť 

doprava a po ulici Lackovej, Žiackej prísť na ulicu 

Opátska. Cez mostík pre chodcov prejsť na pravý breh 
rieky Hornád a po ulici Za mostom a Pri sídlisku prísť 

k Amorovej cukrárni. Odtiaľ sa presunúť po chodníku 

ulice Jenisejská a po cyklochodníku popri rieky 
Hornád až k strednej odbornej železničnej škole na 

ulici Palackého. Pokračovať po chodníku na pravej 

strane ulice na autobusovú stanicu a odtiaľ 
k Urbanovej veži.  

Zážitky: Spoznanie obcí po trase cyklopotulky 

a historických stavieb v nich lokalizovaných. Príjemné 

posedenie a oddych v bufetoch po trase presunu a v 
Amorovej cukrárni.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
6. CYKLOPOTULKA PO MIESTACH STREDOVEKEJ 

BITKY-BITKA PRI ROZHANOVCIACH 1312 
VÝCHODNE OD KOŠÍC 

KE (Urbanová veža)-Košická Nová Ves-Košické Olšany-
Rozhanovce-Vajkovce-Beniakovce-Hrašovík-KE 
(Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 30-40 km 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 

ďalekohľad.   
Trasa: Urbanová veža-autobusová stanica-na 
križovatke ulíc Krivá a Palackého odbočiť doľava 

smerom na Sečovce-za nadjazdom odbočiť doprava na 
Sečovskú cestu-Košická Nová Ves-Košické Olšany-v 

obci odbočiť na križovatke doľava smerom na 
Rozhanovce-Rozhanovce (pred obecnmý úradom 
pamätník venovaný bitke pri Rozhanovciach, vo vnútri 
obecného úradu je expozícia venovaná tejto bitke)-
Vajkovce-za Vajkovcami odbočiť doľava smerom na 

Beniakovce-Beniakovce (chodník stredovekého času 
s expozíciou drevených sôch účastníkov bitky 
a výkladom o bitke)-Hrašovík (v obci umiestnené tabule 
venované bitke)-za obcou na križovatke odbočit 
doprava smerom na Košickú Novú Ves-v obci na 

križovatkách pokračovať rovno-KE (na nadjazde prejsť 
úplne na pravý okraj diaľnice, po cca. 100 m odbočiť 

CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ 

STOLICE VÝCHODNE OD TREBIŠOVA-1.výjazd 
TV (Námestie mieru)-mestský park-pravý breh rieky 
Ondava-cez železničné priecestie na cestu 1.triedy-
Trhovište-Hatalov-Budkovce-Malčice-Zemlínske 
Hradište-TV (Námestie mieru)  
Dĺžka trasy – cca 60-70 km. 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   

Trasa: Námestie mieru-mestský park-popri zrúcaniny 
hradu Parič smerom na Paričov-mostom ponad potok 
Trnávka smerom k rieke Ondava (možnosť navštíviť 
majer Nový Majer a Olšina)-proti toku rieky Ondava po 
jej pravom brehu-prejsť cez železničné priecestie-pri 

výstupe na cestu 1.triedy odbočiť doprava smerom na 
Trhovište-na križovatke v obci odbočiť smerom na 

Bánovce nad Ondavou-za obcou na križovatke odbočiť 
doľava-za železničným priecestím na druhej križovatke 
odbočiť doľava-Hatalov (hrad)- za obcou na križovatke 

odbočiť doľava-Budkovce (hrad)-z obce späť-na 
križovatke pokračovať rovno-Falkušovce-v obci odbočiť 

doľava-Malčice (hrad)-Oborín-v obci odbočiť doprava 
smerom na Zemplínske Jastrabie-za mostom ponad 

rieku Ondava na križovatke odbočiť doprava-Sirník-
Hraň-z obce prejsť na pravý breh rieky Ondava-proti 
toku rieky pokračovať smerom na Trebišov-Námestie 



 

 

 

doprava na ulicu Palackého, pri autobusovej zastávke 
prejsť na chodník-autobusová stanica-Urbanová veža. 
Zážitky: Spoznanie obcí v lokalite stredovekej bitky, 

ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila postavenie 
mesta Košice v stredoveku. Nádherné výhľady na 
miesto bitky a z miesta bitky do okolia (použiť 

ďalekohľad). 
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva obce Herľany, 
-návšteva pamätníka z druhej svetovej vojny na 
Dargove. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

mieru. 
Zážitky: Spoznanie obcí za riekou Ondava, v ktorých 
boli v stredoveku postavené opevnené sídla a hrádky 

Zemplínskej stolice. Spoznanie záplavovej oblasti rieky 
Ondava s typickou faunou a florou.   
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradu v Pozdišovciach, v Michalovciach 
a Vinianského hradu, 

-spoznávanie oblasti Zemplínskej Šíravy, 
-návšteva slovanského svätiliska pri obci Úbrež. 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
7. CYKLOPOTULKA PO TRASE ZIMNÉHO BEHU 

OLŠAVSKOU DOLINOU VÝCHODNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-Košická Nová Ves-Košické Olšany-
Ďurkov-Ruskov-Blažice-Bohdanovce-Nižný a Vyšný Čaj-
Olšovany-Sady nad Torysou-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 40-45 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-autobusová stanica-na 

križovatke ulíc Krivá a Palackého odbočiť doľava 
smerom na Sečovce-za nadjazdom odbočiť doprava na 
Sečovskú cestu-Košická Nová Ves-Košické Olšany-

Ďurďošík-za obcou na križovatke odbočiť doprava-
Ďurkov (obec na trase zimného behu)-Ruskov (obec na 
trase zimného behu)-Blažice (obec na trase zimného 
behu)-Bohdanovce (obec na trase zimného behu)-na 

križovatke v obci odbočiť doprava-na križovatke za 
obcou odbočiť doprava-Nižný Čaj (obec na trase 
zimného behu)-Vyšný Čaj (obec na trase zimného 
behu)-Olšovany (obec na trase zimného behu)-v obci na 

križovatke odbočiť doľava smerom na Sady nad 
Torysou-Sady nad Torysou-KE (na nadjazde prejsť 
úplne na pravý okraj diaľnice, po cca. 100 m odbočiť 

doprava na ulicu Palackého, pri autobusovej zastávke 
prejsť na chodník-autobusová stanica-Urbanová veža.  
 Zážitky: Spoznanie obcí na trase zimného behu 

CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ 

STOLICE VÝCHODNE OD TREBIŠOVA-2.výjazd 
TV (Námestie mieru)-mestský park-pravý breh rieky 
Ondava-cez železničné priecestie na cestu 1.triedy-
Trhovište-Pozdišovce-Michalovce-Iňačovce-TV (Námestie 
mieru)  
Dĺžka trasy – cca 60-70 km. 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 

ďalekohľad.   
Trasa: Námestie mieru-mestský park-popri zrúcaniny 
hradu Parič smerom na Paričov-mostom ponad potok 

Trnávka smerom k rieke Ondava (možnosť navštíviť 
majer Nový Majer a Olšina)-proti toku rieky Ondava po 

jej pravom brehu-prejsť cez železničné priecestie-pri 
výstupe na cestu 1.triedy odbočiť doprava smerom na 

Trhovište-Pozdišovce (hrad prestavaný na kaštieľ)-
Michalovce (hrad-zemplínske múzeum)-za mestom na 

ceste smerom na Sobrance odbočiť na križovatke 
doprava-Vrbovec-Zemplínska Široká-v obci odbočiť na 
križovatke doľava-sústava rybníkov (Národná prírodná 
rezervácia Senné rybníky)-po ceste späť do TV 

Námestie mieru.  

Zážitky: Spoznanie obcí za riekou Ondava, v ktorých 
boli v stredoveku postavené hrady a hrádky 
Zemplínskej stolice. Spoznávanie stredovekých 



 

 

 

Olšavskou dolinou, spoznanie krajiny pri riečke 
Olšava. 
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva obce Slančík, Slanec a Slanský hrad, 
-návšteva památníka z druhej svetovej vojny na 
Dargove. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

historických stavieb. Spoznanie záplavovej oblasti 
rieky Ondava s typickou faunou a florou. Spoznávanie 
fauny a flóry v lokalite senianských rybníkov, 

pozorovanie ďalekohľadom.  
Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva obcí za riekou Ondavou v ktorých boli 

vybudované opevnené stavby Zemplínskej stolice 
(Hatalov, Budkovce, Malčice), 

-návšteva Vinianského hradu, 
-spoznávanie lokality Zemplínska Šírava, 
-návšteva slovanského svätiliska pri obci Úbrež. 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
8. CYKLOPOTULKA ZA NÁRODNOU PRÍRODNOU 

PAMIATKOU HERLIANSKY GEJZÍR VÝCHODNE OD 
KOŠÍC 

KE (Urbanová veža)-Košická Nová Ves-Košické Olšany-
Bidovce-okolo Nižnej a Vyšnej Kamenice-Herľany 
(gejzír)-Rankovce-Boliarov-Bačkovík-Čakanovce-
Bidovce-Košické Olšany-Košická Nová Ves-KE 
(Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 60-65 km 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-autobusová stanica-na 

križovatke ulíc Krivá a Palackého odbočiť doľava 
smerom na Sečovce-za nadjazdom odbočiť doprava na 

Sečovskú cestu-Košická Nová Ves-Košické Olšany-
Ďurďošík-za obcou na križovatke odbočiť doľava 
smerom na Bidovce-Bidovce-za obcou odbočiť doprava 

po hlavnej ceste-pokračovať v ceste rovno pri 
odbočkách do Nižnej a Vyšnej Kamenice-Herľany 

(Herliansky gejzír)-Rankovce-v obci odbočiť doľava 
smerom na Boliarov-Boliarov-Bačkovík-Čakanovce-
Bidovce-v obci na križovatke doprava smerom na 

Ďurďošík-Košické Olšany-Košická Nová Ves-KE (na 
nadjazde prejsť úplne na pravý okraj diaľnice, po cca. 

100 m odbočiť doprava na ulicu Palackého, pri 
autobusovej zastávke prejsť na chodník-autobusová 

CYKLOPOTULKA ZA HRADMI UŽHORODSKEJ 

STOLICE VÝCHODNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-mestský park-pravý breh rieky 
Ondava-cez železničné priecestie na cestu 1.triedy-
Trhovište-Michalovce-Sobrance-Podhoroď-Sobrance-
okolo Zemplínskej Šíravy-obec Vinne-Michalovce-TV 
(Námestie mieru)  
Dĺžka trasy – cca 110-120 km-bicyklom 

                              60-70 km-vlakom do MI a späť 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad.   

Trasa: Námestie mieru-mestský park-popri zrúcaniny 
hradu Parič smerom na Paričov-mostom ponad potok 

Trnávka smerom k rieke Ondava (možnosť navštíviť 
majer Nový Majer a Olšina)-proti toku rieky Ondava po 

jej pravom brehu-prejsť cez železničné priecestie-pri 
výstupe na cestu 1.triedy odbočiť doprava smerom na 
Trhovište-Pozdišovce-Michalovce-Sobrance-Tibava-v 

obci odbočiť na križovatke doľava smerom na 
Choňkovce-Podhoroď (hrad)-pri ceste späť odbočiť na 

križovatke doľava smerom na Inovce-Inovce (drevený 
kostolík)-Sobrance-v meste odbočiť doprava smerom 

na Ruskovce (po ceste navštíviť Sobranecké kúpele)-
Ruskovce-Jasenov-Poruba pod Vihorlatom-Jovsa-
Kusín-Klokočov-Kaluža-za strediskom po niekoľkých 



 

 

 

stanica-Urbanová veža.  
 Zážitky: Spoznanie obcí na trase presunu a obce 
Herľany, pozorovanie erupcie studenej vody z gejzíra, 

spoznanie krajiny západne od Slánskeho pohoria. 
Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva památníka z druhej svetovej vojny na 

Dargove. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

km odbočiť na križovatke doprava smerom na Vinné 
(Vinianský hrad)-Michalovce-Trebišov-Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie stredovekých stavieb Zemplínskej 

stolice a obcí, v ktorých sa tieto stavby nachádzajú. 
Spoznanie dreveného kostolíka v obci Inovce 

a sobraneckých kúpeľov. Spoznanie rekreačných 
stredísk v lokalite Zemplínska Šírava. Pozorovanie 
ďalekého a širokého okolia vinianského hradu 

pomocou ďalekohľadu-za dobrej viditeľnosti až do 
Užhorodu a na Zemplínske vrchy.    
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradov Zemplínskej stolice v Pozdišovciach 
a Michalovciach, 

-návšteva slovanského svätiliska pri obci Úbrež 
a Morského Oka, 
-návšteva senných rybníkov. 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
9. CYKLOPOTULKA PO HISTORICKY A KULTÚRNE 

VÝZNAMNÝCH MIESTACH DARGOVSKÉHO 
PRIESMYKU VÝCHODNE OD KOŠÍC 

KE (Urbanová veža)-Košická Nová Ves-Košické Olšany-
Ďurďošík-Svinica-Košický Klečenov-Borda-Dargovský 
priesmyk-Dargov-lokalita hradu Parustan a späť-KE 
(Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 80-90 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-autobusová stanica-na 
križovatke ulíc Krivá a Palackého odbočiť doľava 

smerom na Sečovce-za nadjazdom odbočiť doprava na 
Sečovskú cestu-Košická Nová Ves-Košické Olšany-

Ďurďošík-Svinica (románsky kostol)-Košický Klečenov- 
za obcou cca.1 km na križovatke odbočiť doľava 
smeron na Bordu-Borda (rekreačné stredisko)-
Dargovský priesmyk (pamätník padlych ruských 
vojakov v druhej svetovej vojne)-Dargov-v obci prvá 

križovatka s odbočkou doľava smerom hrad Parustan-
na razcestí lesnej cesty odbočka doľava-na razcestníku 

turistických ciest odbočka doprava smerom na 
zrúcaniny hradu Parustan-zrúcaniny hradu Parustan-

cesta späť do KE-KE (na nadjazde prejsť úplne na 
pravý okraj diaľnice, po cca. 100 m odbočiť doprava 
na ulicu Palackého, pri autobusovej zastávke prejsť na 

CYKLOPOTULKA ZA DEJINAMI NAŠICH PREDKOV-

„HÁJ BOHA PERÚNA“ PRI OBCI ÚBREŽ 
A EURÓPSKA RARITA VIHORLATU-MORSKÉ OKO 

VÝCHODNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-mestský park-pravý breh rieky 
Ondava-cez železničné priecestie na cestu 1.triedy-
Trhovište-Michalovce-Závadka-Úbrež-Jasenov-
Remetské Hámre-Morské Oko (Sninský kameň)-
Remtské Hámre-Jovsa-hrádza Zemplínskej Šíravy-
Lúčky-Michalovce-TV (Námestie mieru)  
Dĺžka trasy – cca 110-120 km-bicyklom 

                              60-70 km-vlakom do MI a späť 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 

ďalekohľad.   
Trasa: Námestie mieru-mestský park-popri zrúcaniny 
hradu Parič smerom na Paričov-mostom ponad potok 

Trnávka smerom k rieke Ondava (možnosť navštíviť 
majer Nový Majer a Olšina)-proti toku rieky Ondava po 

jej pravom brehu-prejsť cez železničné priecestie-pri 
výstupe na cestu 1.triedy odbočiť doprava smerom na 
Trhovište-Pozdišovce-Michalovce-Závadka-za obcou na 

križovatke odbočiť doľava-Úbrež (severne za obcou 
lokalita Hája boha Perúna)-Jasenov-Remetské Hámre-

Morské Oko (peší výstup na Sninský kameň-cesta trvá 
cca.2,5 hodiny)-Snínsky kameň-späť Remetské Hámre-



 

 

 

chodník-autobusová stanica-Urbanová veža.  
 Zážitky: Spoznanie obcí na trase presunu, spoznanie 
románskeho kostola v obci Svinica a rekreačného 

strediska Borda, návšteva pamätníka padlých ruských 
vojakov počas druhej svetovej vojny, spoznanie lokality 
zrucanín hradu Parustan. 

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva Gejzíra v Herľanoch. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

za obcou na druhej križovatke odbočíť doprava-Jovsa-
v obci na križovatke odbočiť doľava smerom na obec 
Hnojné-za obcou Jovsa odbočiť doprava na hrádzu 

Zemplínskej Šíravy (pred hrádzou je rampa-býva 
odomknutá)-na konci hrádze zísť smerom na obec 

Lúčky-Lúčky-v obci na križovatke odbočiť doprava-
Michalovce-Trebišov-Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie lokality háj boha Perúna a obcí, 

ktoré sa v jeho blízkosti nachádzajú. Spoznanie perly 
pohoria Vihorlatu-Morského Oka a Snínskeho 

kameňa, ktorý sa nad Morským Okom vypína. 
Pozorovanie do blízkeho a ďalekého okolia pomocou 
ďalekohľadu. Spoznanie Zemplínskej Šíravy od hrádze 

a pozorovanie pomocou šdalekohľadu.    
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradov Zemplínskej stolice v Pozdišovciach 
a Michalovciach, 
-návšteva senných rybníkov, 

-návšteva hradu v Podhorodi a dreveného kostolíka 
v Inovciach, 
-návšteva Vinianského hradu, 

-návšteva rekreačných stredísk Zemplínskej širavy. 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
10. CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ÁBOVSKEJ STOLICE 

(SLANSKÝ RAD) VÝCHODNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-Košická Nová Ves-Košické Olšany-
Ďurďošík-Ďurkov-Ruskov-Slančík-Slanec-Rákoš-
Bohdanovce-Krásna nad Hornádom-KE (Urbanová 
veža) 
Dĺžka trasy – cca 90-100 km 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 

ďalekohľad.   
Trasa: Urbanová veža-autobusová stanica-na 
križovatke ulíc Krivá a Palackého odbočiť doľava 

smerom na Sečovce-za nadjazdom odbočiť doprava na 
Sečovskú cestu-Košická Nová Ves-Košické Olšany-

Ďurďošík-za obcou na križovatke odbočiť doprava 
smerom na Ruskov-Ďurkov-Ruskov-v obci na 
križovatke odbočiť doľava smerom na Slančík-Slančík-

Slanec (slanský hrad)-Rákoš-Bohdanovce-Krásna nad 
Hornádom. V Krásnej nad Hornádom na svetelnej  

križovatke (ulica Ukrajinská a Lacková) odbočiť 
doprava a po ulici Lackovej, Žiackej prísť na ulicu 
Opátska. Cez mostík pre chodcov prejsť na pravý breh 

rieky Hornád a po ulici Za mostom a Pri sídlisku prísť 
k Amorovej cukrárni. Odtiaľ sa presunúť po chodníku 

ulice Jenisejská a po cyklochodníku popri rieky 
Hornád až k strednej odbornej železničnej škole na 

CYKLOPOTULKA PO ZEMPLÍNSKEJ ŠIRAVE 

VÝCHODNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-mestský park-pravý breh rieky 
Ondava-cez železničné priecestie na cestu 1.triedy-
Trhovište-Michalovce-Hôrka-Medvedia Hora-Kamenec-
Klokočov-Kusín-Jovsa-hrádza Zemplínskej Šíravy-
Lúčky-Michalovce-TV (Námestie mieru)  
Dĺžka trasy – cca 60-70 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad.   
Trasa: Námestie mieru-mestský park-popri zrúcaniny 

hradu Parič smerom na Paričov-mostom ponad potok 
Trnávka smerom k rieke Ondava (možnosť navštíviť 
majer Nový Majer a Olšina)-proti toku rieky Ondava po 
jej pravom brehu-prejsť cez železničné priecestie-pri 

výstupe na cestu 1.triedy odbočiť doprava smerom na 
Trhovište-Pozdišovce-Michalovce-za železničným 
nadjazdom na križovatke odbočiť doľava-na ďsalšej 

križovatke odbočiť doprava a pokračovať stále po 
hlavnej ceste-Hôrka (rekreačné stredisko)-Medvedia 

Hora (rekreačné stredisko)-Kamenec (rekreačné 
stredisko)-Klokočov-Kusín-Jovsa-v obci na križovatke 

odbočiť doľava smerom na obec Hnojné-za obcou 
Jovsa odbočiť doprava na hrádzu Zemplínskej Šíravy 
(pred hrádzou je rampa-býva odomknutá)-na konci 



 

 

 

ulici Palackého. Pokračovať po chodníku na pravej 
strane ulice na autobusovú stanicu a odtiaľ 
k Urbanovej veži.  

Zážitky: Spoznanie obcí na trase presunu, spoznanie 
zrúcaniny slanského hradu, úchvatné výhľady do 
okolia z miesta zrúcaniny hradu (použiť ďalekohľad).  

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva štrkovísk južne od Košíc, 

-návšteva Herľan, 
-príjemné posedenie v Amorovej cukrárni. 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

hrádze zísť smerom na obec Lúčky-Lúčky-v obci na 
križovatke odbočiť doprava-Michalovce-Trebišov-
Námestie mieru. 

Zážitky: Spoznanie lokalít stredísk na Zemplínskej 
Šírave. Pozorovanie priestoru Zemplínskej Šíravy 
pomocou ďalekohľadu. Príjemné posedenie 

v pohostinských zariadeniach reakreačných stredísk. 
Spoznanie Zemplínskej Šíravy od hrádze a pozorovanie 

pomocou šdalekohľadu.    
Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva hradov Zemplínskej stolice v Pozdišovciach 

a Michalovciach, 
-návšteva senných rybníkov, 

-návšteva hradu v Podhorodi a dreveného kostolíka 
v Inovciach, 
-návšteva Vinianského hradu, 

-návšteva hája boha Perúna. 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
11. CYKLOPOTULKA PO REKREAČNO-ODDYCHOVÝCH 

STREDISKÁCH SEVERNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-KE (Anička)-KE Čermeľ)-Alpínka-
Jahodná-Predná Holica-Vyšný Klatov-Nižný Klatov-
Myslava-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca. 40-50 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad.   

Trasa: Urbanová veža-cyklochodník smer štadión  
Lokomotívy-na križovatke pri štadióne doprava popri 
veterinárnej univerzite-na ďalšej križovatke rovno až 

ku  križovatke s odbočkou na Ťahanovce-pred mostom 
ponad rieku Hornád odbočiť doprava-Anička 

(rekreačné stredisko)-pri tenisových kurtoch odbočiť 
doprava popri Čermeľskému potoku-prísť k štadiónu 
Lokomotívy-odbočiť doprava smer Čermeľ-Čermeľ 

(rekreačné stredisko)-Alpínka (rekreačné stredisko)-
Jahodná (rekreačné stredisko)-za Jahodnou 

pokračovať po značkovanej lesnej ceste smer Vyšný 
Klatov-pri rázcestí odbočiť doprava smer Predná 

Holica-Predná Holica (rekreačné stredisko)-vrátiť sa 
späť na cestu do Vyšného Klatova-Vyšný Klatov-Nižný 
Klatov-Myslava-KE-Urbanová veža. 

Zážitky: Spoznanie  rekreačných stredísk severne od 
Košíc, spoznanie obcí po trase, príjemné posedenie 

CYKLOPOTULKA PO PRAVOM BREHU ONDAVY 

SEVERNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-mestský park-pravý breh rieky 
Ondava-cez železničné priecestie a cestu 1.triedy-
Hunkovce-Božčice (hrádza na Toply a späť TV 
(Námestie mieru)  
Dĺžka trasy – cca 30-40 km. 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, v lete 

veci na plávanie. 
Trasa: Námestie mieru-mestský park-popri zrúcaniny 
hradu Parič smerom na Paričov-mostom ponad potok 

Trnávka smerom k rieke Ondava (možnosť navštíviť 
majer Nový Majer a Olšina)-proti toku rieky Ondava po 

jej pravom brehu-prejsť cez železničné priecestie 
a cestu 1.triedy-pokračovať v presune po pravom 

brehu rieky Ondava-sútok riek Ondava a Topľa-
pokračovať v presune po pravom brehu rieky Topľa-
Hunkovce-Božčice (hrádza na Topli)-späť po pravom 

brehu riek Topľa a Ondava. ALEBO presun spáť po 
trase Božčice-Parchovany-Dvorianky-Hriadky-Vojčice-

Milhostov-Trebišov-Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie oblasti rieky Ondava a Topľa 
s typickou faunou a florou. Kúpanie v letných 

mesiacoch v prirodzenom prostredí. Spoznanie obcí po 
trase cyklotúry. 



 

 

 

s občerstvením v lone prírody. Nádherné výhľady 
z Jahodnej, ráscestia a Prednej Holice (použiť 
ďalekohľad). 

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva obce Hýľov a Zlatá Idka, 
-návšteva obce Košická Belá a vodnej nádrže Ružin. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva hradu v Pozdišovciach, v Michalovciach 
a Vinianského hradu, 

-spoznávanie oblasti Zemplínskej Šíravy, 
-návšteva slovanského svätiliska pri obci Úbrež. 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
12. CYKLOPOTULKA PO OKOLÍ ZOO KAVEČANY 

SEVERNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-Kostoľany nad Hornádom-Sokoľ-
kráľová studňa-Hrešná-ZOO Kavečany-košický hrad-
KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca. 30-40 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad.   

Trasa: Urbanová veža-cyklochodník smer štadión  
Lokomotívy-na križovatke pri štadióne odbočiť doprava 
popri veterinárnej univerzite-na ďalších križovatkách 

pokračovať rovno-Kostoľany nad Hornádom-v obci na 
križovatke odbočiť doľava smer Sokoľ-Sokoľ-v obci 

nastúpiť na cyklochodník smer kráľová studňa-
kráľová studňa (odpočívadlo)-popri oploteniu ZOO 
pokračovať smer Hrešná-Hrešna-po poľnej ceste sa 

spustiť do Kavečian (ZOO)-KE (košický hrad)-KE-
Urbanová veža. 

Zážitky: Spoznanie obcí po trase, pobyt v prírode pri 
presune cyklochodníkom, návšteva zologickej záhrady.  
Nádherné výhľady z Hrešnej a košického hradu.  

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva Alpínky a Jahodnej pri presune z Hrešnej, 

-návšteva obce Družstevná pri Hornáde a Budimír. 
 

CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ 

STOLICE SEVERNE OD TREBIŠOVA-1.výjazd 
TV (Námestie mieru)-Milhostov-Vojčice-Hriadky-
Dvorianky-Sečovská Polianka-Sačurov-Vranov nad 
Topľou-Sedliská-Hudcovce-Závadka-Humenné-Jasenov-
Brekov-Strážské-Nižný Hrabovec-Nižný Hrušov-
Moravany-Trhovište-Vojčice- TV (Námestie mieru) 
Dĺžka trasy – cca 110-120 km – celá trasa bicyklom, 

                      cca. 70-80 km – presun zo Strážskeho 
do Trebišova vlakom 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 

ďalekohľad. 
Trasa: Námestie mieru-Milhostov-Vojčice-Hriadky-na 

kruhovom objazde rovno smerom na Dvorianky-
Dvorianky-Sečovská Polianka-Sačurov-Vranov nad 
Topľou-v meste na križovatke doprava smerom na 

Majerovce-Majerovce-Sedliská-Podčičva (hrad Čičva)-v 
obci na križovatke doprava-pri prechode križovatkou 

rovno smer Továrne-Továrne-Hudcovce-Topoľovka-
Závadka-pri príchode pred mesto Humenné 
pokračovať mimo cesty 1.triedy-Humenné (hrad-
muzeum v centre mesta)-po modrej značke pokračovať 
smerom do obce Jasenov-Jasenov (po modrej značke 
pokračovať smerom na hrad)-cesta späť po modrej 
značke do mesta Humenné-v meste pokračovať po 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ceste 1.triedy smerom na Strážské-Brekov (hrad)-
Strážské (NASTÚPIŤ NA VLAK SMER TREBIŠOV)-v 
meste na križovatke odbočiť doprava smerom na Nižný 

Hrabovec-Nižný Hrabovec-v obci odbočiť na križovatke 
doľava smerom na obec Poša-Poša-Nižný Hrušov-

Rakovec nad Ondavou-Moravany-Lúčkovce-Trhovište-
Vojčice-Milhostov-Trebišov-Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie hradov Zemplínskej stolice, 

nádherné výhľady z nich (použiť ďalekohľad). 
Spoznanie miest a obcí na trase presunu. Spoznanie 
prírodného rázu regiónu pri rieke Laborec a Topľa.   

Nadväzujúce cyklotúry: 
-návšteva vodnej nádrže Domaša, 

-návšteva obce Pozdišovce (hrad) a Michalovce (hrad). 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
13. CYKLOPOTULKA PO OKOLÍ VODNEJ NÁDRŽE 

RUŽÍN SEVERNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-Kostoľany nad Hornádom-
Družstevná pri Hornáde-Trebejov-Kysak-Veľká Lodina-
Malá Lodina-Košická Belá-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca. 75-90 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-cyklochodník smer štadión  

Lokomotívy-na križovatke pri štadióne odbočiť doprava 
popri veterinárnej univerzite-na ďalších križovatkách 
pokračovať rovno-Kostoľany nad Hornádom-

Družstevná pri Hornáde-Trebejov-na križovatke za 
obcou odbočiť doľava smerom na Kysak-za mostom na 

križovatke odbočiť doprava-Veľká Lodina-Malá Lodina-
pokračovať popri hradnom telese vodnej náidrže 
Ružín-na križovatke pokračovať rovno-smer Košická 

Belá-popri Košická Belá smer KE-KE-Urbanová veža. 
Zážitky: Spoznanie obcí pri rieke Hornád, príjemné 

posedenie a občerstvenie na brehu vodnej nádrže 
Ružín.   
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva obce Veľký Folkmár a Kojšov, 
-návšteva obce Margecany. 
 

 

CYKLOPOTULKA K VODNEJ NÁDRŽI DOMAŠA 

SEVERNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-Milhostov-Vojčice-Hriadky-
Dvorianky-Sečovská Polianka-Sačurov-Vranov nad 
Topľou-Sedliská-Podčičva-Benkovce-Slovenská Kajná-
Mala Domaša-Domaša Dobrá-Nižný Hrabovec-
Trhovište-TV (Námestie mieru) 
Dĺžka trasy – cca 130-140 km – celá trasa bicyklom, 

                      cca. 75-90 km – presun zo Strážskeho 
do Trebišova vlakom 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 

ďalekohľad. 
Trasa: Námestie mieru-Milhostov-Vojčice-Hriadky-na 

kruhovom objazde rovno smerom na Dvorianky-
Dvorianky-Sečovská Polianka-Sačurov-Vranov nad 
Topľou-v meste na križovatke doprava smerom na 

Majerovce-Majerovce-Sedliská-Podčičva-v obci na 
križovatke rovno na obec Bankovce-Slovenská Krajná-

Malá Domaša-v obci na križovatke odbočiť doľava 
smerom na Domaša Dobrá-späť na Malá Domaša-
Malá Domaša-v obci na križovatke odbočiť doľava 

smerom na Žalobín-Žalobín-v obci na križovatke 
odbočiť doprava na Ondavské Matiášovce-Ondavské 
Matiášovce-za obcou na križovatke pokračovať rovno-

Kladzany-Kučín-Nižný Hrabovec-v obci na križovatke 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(odbočiť doľava smerom na mesto Strážske NASTÚPIŤ 
NA VLAK SMER TREBIŠOV) odbočiť doprava-na konci 
obce odbočiť na križovatke doľava smerom obec Poša-

Poša- Nižný Hrušov-Rakovec nad Ondavou-Moravany-
Lúčkovce-Trhovište-Vojčice-Milhostov-Trebišov-
Námestie mieru. 

Zážitky: Spoznanie vodnej nádrže Malá Domaša 
a Veľká Domaša a výhľady z ich brehov. (použiť 

ďalekohľad). Spoznanie miest a obcí na trase presunu. 
Spoznanie prírodného rázu regiónu pri rieke Laborec 
a Topľa. 

Nadväzujúce cyklotúry: 
-návšteva obce Podčičva (hrad Čičva), 
-návšteva mesta Humenné (hrad), obce Jasenov (hrad) 
a Berekov (hrad), 
-návšteva obce Pozdišovce (hrad) a Michalovce (hrad). 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
14. CYKLOPOTULKA PO ÚDOLÍ ČERMEĽSKÉHO 

POTOKA SEVERNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)--KE Čermeľ)-Alpínka-Vysoký vrch-
Kráľová studňa-Hrešná-Kavečany-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca. 30-40 km 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad.   
Trasa: Urbanová veža-cyklochodník smer štadión  

Lokomotívy-pokračovať smer Čermeľ-v Čermeli prejsť 
na cestu a pokračovať smerom na Alpínku-Alpínka-
pokračovať po asfaltovej ceste smerom na Vysoký 

Vrch-na kóte Pod Vysokým Vrchom odbočiť na lesnú 
cestu doprava a pokračovať smerom na Vysoký Vrch-

Vysoký Vrch-pokračovať po červenej značke smerom 
ku Kráľovej studni a Hrešnej-Hrešna-po poľnej ceste 
sa spustiť do Kavečian (ZOO)-KE (košický hrad)-KE-

Urbanová veža. 
Zážitky: Spoznanie  rekreačných stredísk severne od 

Košíc, spoznanie obcí po trase, príjemné posedenie 
s občerstvením v lone prírody. Nádherné výhľady  
z Hrešnej a košického hradu (použiť ďalekohľad). 

Nadväzujúce cyklotúry:  
-cesta do obce Kysak po červenej značke, 

-cesta na Sivec po zelenej značke. 
 

CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ 

STOLICE SEVERNE OD TREBIŠOVA-2.výjazd 
TV (Námestie mieru)-Veľký Ruskov-Sečovce-Dargov- 
hrad Parustan-Dargov-Bačkov-Sečovce-TV (Námestie 
mieru) 
Dĺžka trasy – cca 30-40 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa. 
Trasa: Námestie mieru-na kruhovom objazde v centre 

mesta doľava-na nadjazde odbočiť doľava smerom na 
Veľký Ruskov-Veľký Ruskov-Sečovce-v meste na 
križovatke doľava-na ďalšej križovatke doprava 

a potom doľava na cestu smerom do Košíc-Dargov-v 
strede obce na križovatke odbočiť doprava-pokračovať 

po ceste ktorá je značkovaná (žltá značka)-rázcestie pri 
drevenej budove-lokalita hradu Parustan (zrúcaniny 
hradu)-späť do obce Dargov-na križovatke v obci 

odbočiť doľava- na križovatke na konci obce odbočiť 
doľava smerov na Bačkov-Bačkov (v strede obce na 

ľavej strane zrúcaniny hradu-kaštieľa)-za obcou na 
križovatke odbočiť doprava smerom na Sečovce-

Sečovce-na križovatke odbočiť doľava smerom na 
Hriadky-Hriadky-na kruhovom objazde v obci odbočiť 
doprava slerom na Vojčice-Vojčice-Milhostov- 

Trebišov-Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie hradov Zemplínskej stolice, 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

spoznanie miest a obcí na trase presunu. Spoznanie 
prírody Slanského pohoria pod Dargovom.    
Nadväzujúce cyklotúry: 

-návšteva hrádze na rieke Topľa v obci Božčice 
a presun do Trebišova po pravom brehu rieky Topľa 
a Ondava, 

-návšteva obce Pozdišovce (hrad) a Michalovce (hrad). 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
15. CYKLOPOTULKA ZA RASLAVKEMEŇOM SEVERNE 

OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-Budimír-Ploské-Šarišské 
Bohdanovce-Brestov-Dúbrava-Žehňa-Abránovce-Dulová 
Ves-Solivar-Prešov-Haniska-KendiceLičártovce-Budimír-
KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 80-90 km 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   

Trasa: Urbanová veža-cyklochodník smer štadión  
Lokomotívy-na križovatke pri okresnom úrade odbočiť 
doprava-cez dalšiu križovatku rovno, za druhým  

nadjazdom odbočiť dopravu na dialnicu-po okraji 
dialnice úpokračovať smer Zelený Dvor- za Zeleným 

Dvorom na križovatke odbočiť doprava smer Budimír-
Budimír (múzeum hodín)-za obcou na križovatke 
odbočiť doprava-Ploské-Nová Polhora-Šarišské 

Bohdanovce-Brestov-Mirkovce-pred obcou Dúbrava na 
križovatke odbočiť doprava smer Žehňa-Žehňa-v obci 

na križovatke odbočiť doľava smer Abranovce-
Abranovce (Raslavkameň, budhistický kláštor)-
Kokošovce-Dulová Ves-Solivar-Prešov-Haniska-

Kendice-Drienovská Nová Ves-Ličártovce-Lemešany-
Bretejovce-Budimír-KE-Urbanová veža. 

Zážitky: Spoznanie obcí na trase presunu, spoznanie 
lokality Raslavkameň a budhistického kláštora. 

CYKLOPOTULKA ZA VLKMI V SLANSKOM POHORÍ  

SEVERNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-Milhostov-Vojčice-Hriadky-
Dvorianky-Sečovská Polianka-Sačurov-Vranov nad 
Topľou-Čaklov-Zamutov-Vranov nad Topľou-Nižný 
Hrabovec-Trhovište-Vojčice- TV (Námestie mieru) 
Dĺžka trasy – cca 90-100 km – celá trasa bicyklom, 
                      cca. 45-50 km – zo Strážskeho vlakom 

do Trebišova vlakom 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad. 

Trasa: Námestie mieru-Milhostov-Vojčice-Hriadky-na 
kruhovom objazde rovno smerom na Dvorianky-

Dvorianky-Sečovská Polianka-Sačurov-Vranov nad 
Topľou-v meste na križovatke odbočiť doľava smerom 
na Čaklov-Čaklov-na začiatku obce na križovatke 

odbočiť doľava smerom na Zamutov-Zamutov-v obci 
pokračovať po značkovanej ceste (modrá značka) 

smerom na lokalitu Čierná skala-späť do obce 
Zamutov-Čaklov-Vranov nad Topľou-na križovatke 
pokračovať smerom na Nižný Hrabovec-Nižný 

Hrabovec-(pokračovať smerom do Strážskeho a 
NASTÚPIŤ NA VLAK SMER TREBIŠOV)-v obci odbočiť 

na križovatke doľava smerom na obec Poša-Poša-Nižný 
Hrušov-Rakovec nad Ondavou-Moravany-Lúčkovce-



 

 

 

Spoznanie lokality Solivaru pri Prešove.    
Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva obce Kapušany pri Prešove a kapušianského 

hradu, 
-návšteva rekreačného strediska Borkut pri obci 
Haniska.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Trhovište-Vojčice-Milhostov-Trebišov-Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie hradov Zemplínskej stolice, 
nádherné výhľady z nich (použiť ďalekohľad). 

Spoznanie miest a obcí na trase presunu. Spoznanie 
prírodného rázu regiónu pri rieke Laborec a Topľa.   
Nadväzujúce cyklotúry: 

-návšteva obce Podčičva (hrad Čičva), 
-návšteva obce Brekov (hrad), 
vodnej nádrže Domaša, 
-návšteva obce Pozdišovce (hrad) a Michalovce (hrad). 
 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
16. CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ABOVSKEJ STOLICE 

ZÁPADNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-KE (Námestie Osloboditeľov)-KE (po 
Štúrovej ulici a Moldavskej ceste)-KE (kruhový objazd 
smerom na Moldavu nad Bodvou)-KE (Pereš)-Malá Ida-
Hodkovce-Rudník-Jasov-Moldava nad Bodvou-
Čečejovce-Šaca-Veľka Ida-Čaňa-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca. 70-80 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad.   
Trasa: Urbanová veža-Námestie osloboditeľov-na 

námestí odbočiť doprava po Štúrovej ceste-pokračovať 
po Moldavskej ceste na kruhový objazd-na kruhovom 

objazde pokračovať rovno smerom na Pereš-Pereš-
vmestskej časti pred koncom na križovatke odbočiť 
doprava smerom na Malú Idu-Malá Ida-v obci 

pokračovať rovno smerom na Hodkovce-Hodkovce-
Rudník-Jasov (zvyšky hradu, kláštor, jaskyňa)-pri 

odchode z jaskyne na križovatke odbočiť doprava 
smerom na Moldavu nad Bodvou-Moldava nad Bodvou 
(zmienka o hrade)-v meste pokračovať smerom na obec 

Mokrance-Mokrance-pokračovať smerom na obec 
Čečejovce-Čečejovce-Šaca-Košice-Urbanová veža. 

Zážitky: Spoznanie  lokality hradu, kláštor a jaskyňu, 
spoznanie obcí po trase. Nádherné výhľady z lokality 

CYKLOPOTULKA ZA HRADOM ABOVSKEJ STOLICE 

ZÁPADNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-Malý Ruskov-Plechotice-Čelovce-
Egreš-Zemplínska Teplica-Slanské Nové Mesto-Slanec-
Izra-Kalša-Slanské Nové Mesto-Zemplínksa Teplica-
Veľké a Malé Ozorovce-Sečovce-Veľký Ruskov-TV 
(Námestie mieru) 
Dĺžka trasy – cca 60-70 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad. 
Trasa: Námestie mieru-na kruhovom objazde v centre 

mesta doľava-na nadjazde odbočiť doľava smerom na 
Veľký Ruskov-na križovatke pred obcou Veľký Ruskov 

odbočiť doľa smerom na Malý Ruskov-Malý Ruskov-
Plechotice-Čelovce-v obci na prvej križovatke rovno 
a na druhej doprava smerom na Egreš-Egreš-

Zemplínska Teplica-v obci na križovatke odbočiť 
doľava smerom na Slanské Nové Mesto-Slanské Nové 

Mesto-Slanec (hrad)-na križovatke nad obcou odbočiť 
doľava smerom na Rekreačné stredisko Izra-Rekreačné 
stredisko Izra-pri ceste späť na križovatke odbočiť 

doprava smerom na obec Kalša-Kalša-v obci na 
križovatke odbočiť doľava smerom na Slanské Nové 

Mesto-Slanské Nové Mesto-v obci na križovatke 
odbočiť doprava smerom na Zemplínsku Teplicu-



 

 

 

hradu v Jasove. 
Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva obce  Zlatá Idka, 

-návšteva obce Medzev, 
-návšteva turnianského hradu, 
-návšteva obce Hačava. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Zemplínska Teplica-v obci na križovatke pokračovať 
rovno smerom na Veľké Ozorovce-Veľké Ozorovce-Malé 
Ozorovce-Sečovce-v meste na druhej križovatke 

odbočiť doprava smerom na Veľký Ruskov-Veľký 
Ruskov-na druhej križovatke za obcou odbočiť doľava 
smerom na Trebišov-Trebišov-v meste po prechode cez 

železničné priecestie odbočiť nas križovatke doprava 
smerom do centra mesta-Námestie mieru. 

Zážitky: Spoznanie hradu Abovskej stolice. Spoznanie 
Reekreačného strediska Izra. Spoznanie miest a obcí 
na trase presunu. Spoznanie prírody Slanského 

pohoria.    
Nadväzujúce cyklotúry: 

-návšteva obce Kazimír (hrad), 
-návšteva Rekreačného a kúpeľného strediska Byšta.  
 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
17. CYKLOPOTULKA ZA KRÁSAMI SLOVENSKÉHO 

KRASU ZÁPADNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-KE (Námestie Osloboditeľov)-KE (po 
Štúrovej ulici a Moldavskej ceste)-KE (kruhový objazd 
smerom na Moldavu nad Bodvou)-KE (Pereš)-Malá Ida-
Hodkovce-Rudník-Jasov-Moldava nad Bodvou-
Drienovec-Turňa nad Bodvou-Hačava-Turňa nad 
Bodvou-Zadiel a späť KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca. 100-110 km 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad.   

Trasa: Urbanová veža-Námestie osloboditeľov-na 
námestí odbočiť doprava po Štúrovej ceste-pokračovať 

po Moldavskej ceste na kruhový objazd-na kruhovom 
objazde pokračovať rovno smerom na Pereš-Pereš-
Šaca-Čečejovce-Moldava nad Bodvou-Drienovec-Turňa 

nad Bodvou-v obci odbočiť doprava smerom na obec 
Háj-Háj (socha z amerického filmu)-Hačava (malé 
vodopády pred obcou)-Háj-Turňa nad Bodvou-v obci 
na križovatke doprava smerom na Zádiel-na 
križovatke odbočiť doprava do obce Zadiel-Zádiel 

(zádielská tiesňava, výstup na turnianský hrad)-späť 
do obce Zádiel-na križovatke za obcou odbočiť doľava-

pokračovať späť do Košíc-Urbanová veža. 
Zážitky: Spoznanie obcí po trase presunu, spoznanie 

CYKLOPOTULKA PO OBCIACH NA ÚPÄTÍ 

SLANSKÉHO POHORIA ZÁPADNE OD TREBIŠOVA - 
1.výjazd 

TV (Námestie mieru)-Malý Ruskov-Plechotice-Čelovce-
Egreš-Zemplínska Teplica-Slanské Nové Mesto-Slanec-
Nový Salaš-Slanská Huta-Slanec-Slanské Nové Mesto-
Kalša-Slivník-Kuzmice-Čelovce-Plechotice-Malý Ruskov-
TV (Námestie mieru) 
Dĺžka trasy – cca 60-70 km 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa. 
Trasa: Námestie mieru-na kruhovom objazde v centre 

mesta doľava-na nadjazde odbočiť doľava smerom na 
Veľký Ruskov-na križovatke pred obcou Veľký Ruskov 

odbočiť doľa smerom na Malý Ruskov-Malý Ruskov-
Plechotice-Čelovce-v obci na prvej križovatke rovno 
a na druhej doprava smerom na Egreš-Egreš-

Zemplínska Teplica-v obci na križovatke odbočiť 
doľava smerom na Slanské Nové Mesto-Slanské Nové 

Mesto-Slanec-v obci na križovatke odbočiť doľava 
smerom na Nový Salaš-Nový Salaš-Slanská Huta-Nový 
Salaš-Slanec-v obci na križovatke odbočiť doprava 

smerom na Slanské Nové Mesto-Slanské Nové Mesto-v 
obci na križovatke odbočiť doprava smerom na Kalšu-
Kalša-Slivník-Kuzmice-v obci na križovatke odbočiť 

doľava smerom na Čelovce-Čelovce-v obci na 



 

 

 

krás Slovenského krasu (vodopády, tiesňava). 
Nádherné výhľady z turnianského hradu. 
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva mesta  Moldava nad Bodvou a Jasov. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

križovatke pokračovať rovno smerom na Plechotice-
Plechotice-Malý Ruskov-na križovatke za obcou 
odbočiť doprava-na ďalšej križovatke odbočiť doľava 

smerom do mesta Trebišov-Trebišov-v meste po 
prechode cez železničné priecestie odbočiť nas 
križovatke doprava smerom do centra mesta-Námestie 

mieru. 
Zážitky: Spoznanie obci na úpätí Slanského pohoria.  

Spoznanie miest a obcí na trase presunu. Spoznanie 
prírody Slanského pohoria.    
Nadväzujúce cyklotúry: 

-návšteva obce Kazimír (hrad), 
-návšteva Rekreačného a kúpeľného strediska Byšta.  

 



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
18. CYKLOPOTULKA PO SLOVENSKOM RUDOHORÍ 

ZÁPADNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-KE (Námestie Osloboditeľov)-KE (po 
Štúrovej ulici a Moldavskej ceste)-KE (kruhový objazd 
smerom na Moldavu nad Bodvou)-KE (Pereš)-Malá Ida-
Hodkovce-Rudník-Jasov-Medzev-Štos-Smolník-Uhorná-
Krasnohorské Podhradie-Jablonov nad Turňou-Turňa 
nad Bodvou-Moldava nad Bodvou-Čečejovce-Šaca-
Veľka Ida-Čaňa-KE (Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca. 120-130 km 
Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 

počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 

ďalekohľad.   
Trasa: Urbanová veža-Námestie osloboditeľov-na 

námestí odbočiť doprava po Štúrovej ceste-pokračovať 
po Moldavskej ceste na kruhový objazd-na kruhovom 
objazde pokračovať rovno smerom na Pereš-Pereš-

vmestskej časti pred koncom na križovatke odbočiť 
doprava smerom na Malú Idu-Malá Ida-v obci 

pokračovať rovno smerom na Hodkovce-Hodkovce-
Rudník-Jasov-Medzev (muzeum, hámor)-Štós-Smolník-
nad obcou na križovatke odbočiť doľava smerom na 

Krásnohorské Podhradie-Uhorná-Krásnohorské 
Podhradie (hrad Krásna Hôrka)-v obci odbočiť na 

križovatke doľava smerom na Košice-Turňa nad 
Bodvou-Drienovec-Moldava nad Bodvou-Čečejovce-

CYKLOPOTULKA PO OBCIACH NA ÚPÄTÍ 

SLANSKÉHO POHORIA ZÁPADNE OD TREBIŠOVA - 
2.výjazd 

TV (Námestie mieru)-Malý Ruskov-Plechotice-Čelovce-
Kuzmice-Dancov Potok-Brezina-Kazimír-Michaľany-
Lastovce-Nižný Žipov-Čelovce-Plechotice-Malý Ruskov-
TV (Námestie mieru) 
Dĺžka trasy – cca 50-60 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa. 
Trasa: Námestie mieru-na kruhovom objazde v centre 
mesta doľava-na nadjazde odbočiť doľava smerom na 

Veľký Ruskov-na križovatke pred obcou Veľký Ruskov 
odbočiť doľa smerom na Malý Ruskov-Malý Ruskov-

Plechotice-Čelovce-v obci na prvej križovatke rovno 
smerom na Kuzmice-Kuzmice-Dancov Potok-Brezina-
Kazimír (hrad)-Michaľany-v obci na križovatke odbočiť 

doľava smerom na Lastovce-Lastovce-Nižný Žipov-
Čelovce-na konci obce na križovatke odbočiť doprava 

smerom na Plechotice-Plechotice-Malý Ruskov-na 
križovatke za obcou odbočiť doprava-na ďalšej 
križovatke odbočiť doľava smerom do mesta Trebišov-

Trebišov-v meste po prechode cez železničné priecestie 
odbočiť nas križovatke doprava smerom do centra 

mesta-Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie obci na úpätí Slanského pohoria. 



 

 

 

Šaca-na križovatke rovno smerom na Košice-Košice-
Urbanová veža. 
Zážitky: Spoznanie obcí po trase, spoznanie krás 

Slovenského Rudohoria, návšteva múzea a hámoru 
v Medzeve, hradu Krásna Hôrka. Nádherné výhľady 
z Krásnej Hôrky. 

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva turnianského hradu, 

-návšteva zádielskej tiesňavy, 
-návšteva obce Hačava. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Návšteva hradu Zemplínskej stolice v obci Kazimír. 
Spoznanie miest a obcí na trase presunu. Spoznanie 
prírody Slanského pohoria.    

Nadväzujúce cyklotúry: 
-návšteva Rekreačného a kúpeľného strediska Byšta.  



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
19. CYKLOPOTULKA PO BANÍCKYCH OBCIACH 

ZÁPADNE OD KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-Myslava-Nižný Klatov-Hýľov-Zlatá 
Idka-Rudník-Hodkovce-Malá Ida-Bukovec-Myslava-KE 
(Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca. 60-70 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-biznis centrum Cassovar-

nákupné centrum Galéria-Myslava-v obci na 
križovatke pokračovať rovno smerom na Nižný Klatov-
na križovatke pri obci pokračovať rovno smer Hyľov-

Hyľov-Zlatá Idka (banícka obec)-Rudník (banícka obec)-
Hodkovce (strelnica)-Malá Ida-v obci na križovatke 

odbočiť doľava smer Bukovec-Bukovec (rekreačné 
stredisko)-Baška-Myslava-KE-Urbanová veža. 

Zážitky: Spoznanie baníckych obcí a obcí na trase 
presunu, spoznanie strelnice a rekreačného strediska 

Bukovec.     
Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva obce Jasov (kláštor, jaskyňa a zrúcaniny 

hradu nad obcou), 
-návšteva obceš Medzev (hámor, múzeum).  

 
 
 

CYKLOPOTULKA ZA POLODRAHOKAMAMI 

V SLANSKOM POHORÍ  ZÁPADNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-Malý Ruskov-Plechotice-Čelovce-
Kuzmice-Dancov Potok-Brezina-Kazimír-Byšta-Kazimír-
Michaľany-Veľaty-Kožuchov-TV (Námestie mieru) 
Dĺžka trasy – cca 60-70 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, výstroj 
na kopanie. 

Trasa: Námestie mieru-na kruhovom objazde v centre 
mesta doľava-na nadjazde odbočiť doľava smerom na 
Veľký Ruskov-na križovatke pred obcou Veľký Ruskov 

odbočiť doľa smerom na Malý Ruskov-Malý Ruskov-
Plechotice-Čelovce-v obci na prvej križovatke rovno 

smerom na Kuzmice-Kuzmice-Dancov Potok-Brezina 
(výskyt polodrahokamov)-Kazimír (hrad)-Byšta-Byšta-
kúpeľné  stredisko (výskyt polodrahokamov)-Kazimír-

Michaľany-v obci na križovatkách rovno smerom na 
Veľaty-Veľaty-v obci na križovatke odbočiť doľava-na 

kruhovom objazde odbočiť doprava smerom na 
Zemplínsky Branč-pred obcou Zemplínsky Branč na 
križovatke odbočiť doľava smerom na Kožuchov-

Kožuchov-Trebišov Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie obci na úpätí Slanského pohoria. 

Hľadanie polodrahokamov, spoznánie rekreačného  
strediska Byšta. Návšteva hradu Zemplínskej stolice 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

v obci Kazimír. Spoznanie miest a obcí na trase 
presunu. Spoznanie prírody Slanského pohoria.    
Nadväzujúce cyklotúry:  



 

 

 

Por. 
číslo 

KOŠICE TREBIŠOV 
20. CYKLOPOTULKA PO BLÍZKOM OKOLÍ ZÁPADNE OD 

KOŠÍC 
KE (Urbanová veža)-Myslava-Baška-Bukovec-Malá Ida-
Šaca-Veľká Ida-Bočiar-Sokoľany-Haniska-Čaňa-KE 
(Urbanová veža) 
Dĺžka trasy – cca 40-50 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 

po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 
opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa.   
Trasa: Urbanová veža-biznis centrum Cassovar-

nákupné centrum Galéria-Myslava-v obci na 
križovatke odbočiť doľava smerom na Bašku-Baška-
Bukovec-v obci na križovatke pokračovať smerom na 

Malú Idu-Malá Ida-v obci na križovatke pokračovať 
rovno smerom na Šacu-Šaca-v obci na križovatke 

pokračovať rovno smerom na Veľkú Idu-Veľká Ida-v 
obci na križovatke odbočiť doľava smerom k haldam zo 
železiarní-pokračovať popri haldách do obce Bočiar-

Bočiar-Sokoľany-Haniska-na križovatke za Haniskou 
pokračovať rovno smerom do Čane-Čaňa-v obci na 

križovatke odbočiť doľava smerom na Valaliky-
Valaliky-cez železničné priecestie pokračovať smerom 
na Košice-KE-Urbanová veža. 

Zážitky: Spoznanie obcí na trase presunu, spoznanie 
rekreačných zariadení pri vodných nádržiach, 
posedenie a oddych pri vode.     

Nadväzujúce cyklotúry:  

CYKLOPOTULKA PO PRIESMYKOCH SLANSKÉHO 

POHORIA ZÁPADNE OD TREBIŠOVA 
TV (Námestie mieru)-Malý Ruskov-Plechotice-Čelovce-
Egreš-Zemplínska Teplica-Slanské Nové Mesto-Slanec-
Bohdanovce-Blažice-Ruskov-Ďurkov-Svinica-Košický 
Klečenov-Dargov-Sečovce-Veľký Ruskov-TV (Námestie 
mieru) 
Dĺžka trasy – cca 110-120 km 

Výbava na cyklotúru: vhodný odev a obuv podľa 
počasia, cyklistická prilba, výbava bicykla na prepravu 
po ceste, jedlo a nápoje, náhradná duša, náradie na 

opravu defektov a poruch na bicykli, pumpa, 
ďalekohľad. 
Trasa: Námestie mieru-na kruhovom objazde v centre 

mesta doľava-na nadjazde odbočiť doľava smerom na 
Veľký Ruskov-na križovatke pred obcou Veľký Ruskov 

odbočiť doľa smerom na Malý Ruskov-Malý Ruskov-
Plechotice-Čelovce-v obci na prvej križovatke rovno 
a na druhej doprava smerom na Egreš-Egreš-

Zemplínska Teplica-v obci na križovatke odbočiť 
doľava smerom na Slanské Nové Mesto-Slanské Nové 

Mesto-Slanec-(priesmyk)-Rákoš-Bohdanovce-v obci na 
križovatke odbočiť doprava smerom na Blažice-
Blažice-Ruskov-Ďurkov-za obcou na križovatke 

doprava smerom na Svinicu-Svinica-Košický Klečenov-
(Dargovský priesmyk)-Dargov-Sečovce-v meste na 

križovatke odbočiť doprava smerom na Veľký Ruskov-
na križovatke odbočiť doľava a na ďalšej križovatke 



 

 

 

-návšteva Jasova a Moldavy nad Bodvou, 
-návšteva vodnej nádrže v Geči a v Krásnej. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

doprava smerom na Veľký Ruskov-Veľký Ruskov-za 
obcou na križovatke odbočiť doľava smerom do mesta 
Trebišov-Trebišov-v meste po prechode cez železničné 

priecestie odbočiť nas križovatke doprava smerom do 
centra mesta-Námestie mieru. 
Zážitky: Spoznanie miest a obcí na trase presunu. 

Spoznanie prírody Slanského pohoria.    
Nadväzujúce cyklotúry: 

-návšteva Slanského hradu, 
-návšteva Rekreačného strediska Izra.  
 

 


