
 

 

 

Por. 
číslo 

MICHALOVCE 
1. CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ STOLICE JUŽNE OD MICHALOVIEC 

MI (hotel JALTA)-MI (Zemplínske múzeum)-Močarany-Šamudovce-Hatalov-Budkovce-Malčice-Oborín-Vojany-Veľké 
Kapušany-Pavlovce nad Uhom-Palín-Zemplínska Široká- MI (hotel JALTA)   
Dĺžka trasy – cca 75-85 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: Hotel Jalta-po pešej zóne smerom k Zemplínskemu múzeu-Zemplínske múzeum (komplex budov bol 
súčasťou michalovského hradu)-pokračovať späť po pešej zóne  ku kruhovým objazdom a pokračovať po ceste 

smerom na Košice-Močarany-v obci odbočiť doľava smerom na Šamudovce-Šamudovce-Zbince-Hatalov (bol tam 
stredoveky hrad)-za obcou Hatalov na križovatke odbočiť doľava smerom na obec Budkovce-Budkovce (boli tam 
dva stredoveké hrádky)-z obce Budkovce sa vrátiť späť-na križovatke pokračovať rovno do obce Falkušovce-

Falkušovce-v obci odbočiť doľavasmerom na Maľčice-Malčice (bol tam stredoveký hrad)-Oborín-v obci odbočiť 

na križovatke doľava smerom na Vojany-Vojany-Veľké Kapušany-za mestom Veľké Kapušany odbočiť na 

križovatke doľava smerom na Pavlovce nad Uhom-Pavlovce nad Uhom-Palín-Zemplínska Široká-Michalovce- 
Hotel Jalta.  

Zážitky: Spoznanie obcí v ktorých boli v stredoveku vybudované hrady a hrádky zaradené do sústavy 

obranných opevnení Zemplínskej stolice, spoznanie obcí v záplavových obastiach rieky Uh a Laborec, 
spoznanie okolia rieky Uh a Laborec s typickou faunou a flórou.    

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva obcí, v ktorých sú zrúcaníny alebo pozostatky ďalších hradov Zemplínskej stolice (obec Zemplín, 
Borša, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Kráľovský Chlmec)-cyklopotulka sa predĺži o ďalších cca.40-50    

km, 

-návšteva obce Pozdišovce (hrad), 
-návšteva obcí v tokajskej oblasti (Slovenské Nové Mesto, obce Bara, Viničky.  

 

 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

MICHALOVCE 
2. CYKLOPOTULKA ZA VÝZNAMNÝMI VODNÝMI PLOCHAMI JUŽNE A VÝCHODNE OD MICHALOVIEC 

MI (hotel JALTA)-Vrbovec-Čečehov-Ihnačovce-Senné-Blatná Polianka-Blatné Remety-Závadka-Lúčky-Zemplínska 
Šírava-MI (hotel JALTA) 
Dĺžka trasy – cca 65-75 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: Hotel Jalta-po pešej zóne pokračovať ku kruhovým objazdom-na kruhovom objazde pred nadjazdom 

odbočiť doľava smerom na Sobrance-na konci mesta Michalovce odbočiť doprava smerom na Vrbovec-Vrbovec-

z obce pokračovať smerom na Čečehov-Čečehov-Ihnačovce-za obcou pokračovať priamo (Sennské rybníky)-
popri rybníkoch pokračovať juhozápadným smerom k obci Senné-Senné (bol tam hrad)-popri Sobraneckom 

kanali pokračovať severo-východným smerom k obci Blatná Polianka-Blatná Polianka-Blatné Remety-Veľké 

Revišitia-v obci na križovatke odbočiť doľava smerom na obec Závadka-Závadka-v obci ka križovatke odbočiť 

doľava smerom na Lúčky-Lúčky-v obci odbočiť smerom k hrádzi Zemplínskej Šíravy (opýtať sa miestnych 
obyvateľov)-hrádza Zemplínskej Šíravy-koniec hrádze pri pceste-odbočiť doľava smerom na obec Jovsa-Jovsa-

Kusín-Klokočov-Kamenec (rekreačné stredisko)-Medvedia Hora (rekreačné stredisko)-Hôrka-Michalovce-Hotel 

Jalta  
Zážitky: Spoznanie obcí na trase cyklopotulky za vodnými plochami, spoznanie vodných plôch s úchvatnými 

výhľadmi do okolia a na pohorie Vihorlat, spoznanie typickej fauny a flóry vodných plôch, pozorovanie vodných 

vtákov na rybníkoch.    
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva mesta Sobrance, 

-návšteva Hája boha Perúna pri obci Úbrež, 

-návšteva Remetských Hámrov a Morského Oka, 
-návšteva obce Vinné a vinianského hradu.  

 

 
 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

MICHALOVCE 
3. CYKLOPOTULKA ZA HRADMI UŽHORODSKEJ STOLICE VÝCHODNE OD MICHALOVIEC 

MI (hotel JALTA)-Závadka-Sobrance-Tibava-Podhoroď-Inovce-Sobrance-Ruskovce-Jasenov-Poruba pod Vihorlatom-
Jovsa-Klokočov-MI (hotel JALTA) 
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: Hotel Jalta-po pešej zóne pokračovať ku kruhovým objazdom-na kruhovom objazde pred nadjazdom 

odbočiť doľava smerom na Sobrance-Sobrance-Tibava-v obci odbočiť na križovatke doľava smerom na 

Choňkovce-Podhoroď (hrad Tibava)-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 

km odbočiť na križovatke doprava smerom na Vinné (Vinianský hrad)-Michalovce-Hotel Jalta.  

Zážitky: Spoznanie stredovekých stavieb Užhorodskej stolice. 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,  

-návšteva slovanského svätiliska pri obci Úbrež a Morského Oka.  

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

MICHALOVCE 
4. CYKLOPOTULKA ZA UNIKÁTNYMI PRÍRODNÝMI ÚTVARMI V POHORÍ VIHORLAT SEVERNE OD 

MICHALOVIEC  

MI (hotel JALTA)-Závadka-Úbrež-Remetské Hámre-Morské Oko-Sninský kameň a späť do MI (hotej JALTA) okolo 
Zemplínskej Šíravy. 
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, ďalekohľad.   

Trasa: Hotel Jalta-po pešej zóne pokračovať ku kruhovým objazdom-na kruhovom objazde pred nadjazdom 

odbočiť doľava smerom na obec Závadka-Závadka-za obcou na križovatke odbočiť doľava-Úbrež (severne za 
obcou lokalita Hája boha Perúna)-Jasenov-Remetské Hámre-Morské Oko (jediné závalové jazero v strednej 
Európe)-od Morského Oka peší výstup na Sninský kameň-cesta trvá cca.2,5 hodiny-Snínsky kameň (jedinečný 
skalný útvar s nádhernými výhľadmi do okolia)-späť Remetské Hámre-za obcou na druhej križovatke odbočíť 

doprava-Jovsa-Kusín-Klokočov-Kaluža-Michalovce-Hotel Jalta.  
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 a rekreačných stredísk a 

pozorovanie pomocou ďalekohľadu.    
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradov Zemplínskej stolice v Pozdišovciach a Michalovciach, 

-návšteva obce Vinné a vinianského hradu. 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

MICHALOVCE 
5. CYKLOPOTULKA PO ZEMPLÍNSKEJ ŠIRAVE SEVERNE OD MICHALOVIEC 

MI (hotel JALTA)-Hôrka-Medvedia Hora-Kamenec-Klokočov-Kusín-Jovsa-hrádza Zemplínskej Šíravy-Lúčky-MI 
(hotel JALTA) 
Dĺžka trasy – cca 35-45 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, ďalekohľad.   
Trasa: Hotel Jalta-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 hrádze zísť 

smerom na obec Lúčky-Lúčky-v obci na križovatke odbočiť doprava-Michalovce-hotel Jalta. 
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 okolia 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 

MICHALOVCE 
6. CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ STOLICE SEVERNE OD MICHALOVIEC 

MI (hotel JALTA)-Žabany-Zbudza-Staré-Strážske-Brekov-Humenné-Jasenov-Humenné-Závadka-Továrne-Podčičva-
Kladzany-Nižný Hrabovec-Nižný Hrušov-Moravany-Trhovište-MI (hotel JALTA) 
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: Hotel Jalta-Žabany-Zbudza-za obcou Zbudza na križovatke odbočiť doľava smerom na obec Staré-Staré 

(bol tam hrad)-Strážske-v meste na križovatke odbočiť doprava smerom na Brekov-Berekov (hrad)-Humenné 

(hrad v centre mesta užívaný ako múzeum)-z mesta pokračovať do obce Jasenov-Jasenov (od obce pokračovať 

po modrej značke smerom na hrad)-vrátiť sa späť do obce Jasenov a do mesta Humenné-za mestom odbočiť 
doprava smerom na obec Závadka-Závadka-Topoľovka-Hudcovce-Továrne-Podčičva (hrad Čičva)-vrátiť sa späť 

k obci Továrne- pred obcou odbočiť na križovatke doprava smerom na Nižný Hrabovec-Nižný Hrabovec-v obci 

pokračovať smerom na Nižný Hrušov-Nižný Hrušov-Moravany-Trhovište-Michalovce-hotel Jalta. 
Zážitky: Spoznanie obcí na trase presunu, spoznanie hradov Zemplínskej stolice severne od Michaloviec, 

nádherné výhľady z hradných vrchov.    

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva hradov Zemplínskej stolice v Pozdišovciach a Michalovciach, 

-návšteva senných rybníkov. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Por. 
číslo 

MICHALOVCE 
7. CYKLOPOTULKA ZA HRADMI ZEMPLÍNSKEJ STOLICE ZÁPADNE OD MICHALOVIEC 

MI (hotel JALTA)-Pozdišovce-Trhovište-Hriadky-Sečovce-Dargov-Bačkov-Sečovce-Veľký Ruskov-Trebišov-Vojčice-
Trhovište-MI (hotel JALTA) 
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: Hotel Jalta-pokračovať po pešej zóne ku kruhovým objazdom a na nich rovno smerom na Košice-

Pozdišovce-Trhovište-Hriadky-Sečovce-Dargov-v obci Dargov na druhej križovatke odbočiť doprava na asfaltovú 

lesnú cestu-po nej pokračovať podľa značiek až po rázcestie na hrad Parustan-zvyšky hradu Parustan-vrátiť sa 

späť do obce Dargov-na križovatke odbočiť doľava smerom na Sečovce-na konci obce odbočiť doľava smerom na 
Bačkov-Bačkov (v strede obce zvyšky hradu)-za obcou odbočiť na križovatke  doprava smerom na Sečovce-

Sečovce-v meste na križovatkách pokračovať smerom na Veľký Ruskov-Veľký Ruskov-za obcou odbočiť na 

križovatke doľava smerom na Trebišov-Trebišov-v strede mesta odbočiť do mestského parku kde sú zvyšky 
hradu Parič-z mesta úpokračovať smerom na obec Vojčice-Vojčice-v obci odbočiť doprava smerom na Horovce-

Horovce-Trhovište-Michalovce-hotel Jalta. 

Zážitky: Spoznanie obcí na trase presunu, spoznanie hradov Zemplínskej stolice západne od Michaloviec,    
Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva hradov Zemplínskej stolice v Pozdišovciach a Michalovciach, 

-návšteva senných rybníkov. 

 
 

 

 
 

 

 

 


