
 

 

 

Por. 
číslo 

PREŠOV 
1. CYKLOPOTULKA ZA TAJOMSTVAMI SLANSKÉHO POHORIA JUHO-VÝCHODNE OD PREŠOVA 

PO (Divadlo J.Záborského)-Solivar-Dulová Ves-Kokošovce-Zlatá Baňa-Dubník-Červenica-Tuhrina-Zehňa-
Abránovce-Kokošovce-Dulová Ves-Solivar-PO (Divadlo J.Záborského) 
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, ďalekohľad.   
Trasa: Divadlo J.Záborského-pokračovať z mesta smerom do Košíc-na križovatke odbočiť doľava smerom na 

Solivar-Solivar-v Slolivare odbočit na križovatke doprava smerom na Dulovú Ves-Dulová Ves-Koškovce-Sigord-

Zlatá Baňa (ťažba zlata v stredoveku)-Dubník (vysielač)-Červenica-za obcou na križovatke odbočiť doprava 

smerom na obec Tuhrina-Tuhrina-Žehňa-Abranovce (budhistický kláštor a Raslavkameň opradený čarovnou 
silou)-Koškovce-Dulová Ves-Solivar (expozícia ťažby soli)-Prešov- Divadlo J.Záborského. 

Zážitky: Spoznanie obcí na úpätí Slanského pohoria, spoznanie obce s tradíciou ťažby zlata a soli, spoznanie 

kláštora s učením HARE KRIŠNA, spoznanie lokality s Raslavkameňom opradeným tajomstvami z ranného 
obdobia stredoveku, pozorovanke nádherných scenérií vytváraných Slánskym pohorím pod Dubníkom.    

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva obce Haniska a rekreačnej lokality Borkut. 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

PREŠOV 
2. CYKLOPOTULKA PO OKOLÍ VODNEJ NÁDRŽE RUŽÍN JUŽNE OD PREŠOVA  

PO (Divadlo J.Záborského)-Haniska-Kendice-Ličátrovce-Obišovce-Veľká Lodina-Malá Lodina-popri hradného telesa 
vodnej nádrže Ružín-most Ružín-Veľký Folkmar-Jaklovce-Margecany-popri obci Klenov-Žipov-Rokycany-
Vydumanec-PO (Divadlo J.Záborského)- 
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.   

Trasa: Divadlo J.Záborského-pokračovať z mesta smerom do obce Haniska-Haniska-Kendice-LIčártovce-za 

obcou odbočiť na križovatke doprava smerom na Obišovce-Obišovce-Veľká Lodina-Malá Lodina-hradné teleso 
vodnej nádrže Ružin-most Ružín (prejsť cez neho smerom na Veľký Folkmár-Veľký Folkmár-Jaklovce-

Margecany-popri obci Klenov smerom na obec Žipov-Žipov-Rokycany-Cemjata-Prešov- Divadlo J.Záborského 

Zážitky: Spoznanie obcí po ceste cyklopotulky, spoznanie vodnej nádrže Ružín a jej okolia. 

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva dreveného kostolíka v obci Brežany, 

-návšteva rekreačnej oblasti Kyslá Voda. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

PREŠOV 
3. CYKLOPOTULKA DO KRAJSKÉHO MESTA KOŠICE JUŽNE OD PREŠOVA 

PO (Divadlo J.Záborského)-Haniska-Kendice-Ličátrovce-Obišovce-Trebejov-Družstvená pri Hornáde-Košice-
Budimír-Lemešany-Ličártovce-Haniska- PO (Divadlo J.Záborského) 
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.   
Trasa: Divadlo J.Záborského-pokračovať z mesta smerom do obce Haniska-Haniska-Kendice-LIčártovce-za 

obcou odbočiť na križovatke doprava smerom na Obišovce-Obišovce-Trebejov-Družstevná pri Hornáde-Košice-

Budimír (múzeum hodín)-Bretejovce-Lemešany-Ličartovce-Kendice-Haniska-Prešov- Divadlo J.Záborského. 

Zážitky: Spoznanie obcí po ceste cyklopotulky, spoznanie krajského mesta Košice, spoznanie rekreačnej 
oblasti Anička pri Košiciach. 

Nadväzujúce cyklotúry:  

-návšteva miesta stredovkej bitky pri Rozhanovciach (Rozhanovce, Beniakovce,Hrašovík), 
-návšteva múzea hodín v obci Budimír.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

PREŠOV 
4. CYKLOPOTULKA ZA HISTORICKÝMI STAVBAMI ZÁPADNE OD PREŠOVA 

PO (Divadlo J.Záborského)-Chminianská Nová Ves-Bertotovce-Hendrichovce-Fričovce-Široké-prechod priesmykom 
Branisko-Spišské Podhradie-Nemešany-Spišský Hrhov-Levoča-Spišská Nová Ves-Iliašovce a späť Spišská Nová 
Ves 
Dĺžka trasy – cca. 90-100 km pri este bicyklom a vlakom 

                      cca. 170 – 190 km pri ceste bicyklom 
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: Divadlo J.Záborského-popri obci Malý Šariš a Župčany do obce Svinia-Svinia-Chminianská Nová Ves-
Bertotovce-Hendrichovce-Fričovce-Široké-Peklisko-priesmyk Branisko-Spišský hrad-Spišské Podhradie 

(Spišská kapitula)-Nemešany-Spišský Hrhov (historická stavba kamenný most, kostol a kaštieľ)-Levoča 

(historické stredoveké mesto s historickými a chránenými stavbami, Kalvária)-Harichovce-Spišská Nová Ves-v 

meste pokračovať smerom na mestskú časť Smižany-pred mestskou časťou odbočiť na križovatke doprava 
smerom na Iliašovce-Iliašovce-v obci sa miestnych opýtať na kaplnku Sans Souci alebo nájsť turistický chodník 

k nej-kaplnka Sans Souci-vrátiť sa späť  do Iliašoviec a Spišskej Novej Vsi. Zo Spišskej Novej Vsi sa vrátiť späť 

do Prešova bicyklom alebo nastúpiť na vlak a vlakom cez prestup v Kysaku sa vrátiť späť do Prešova. Prešov- 

Divadlo J.Záborského. 
Zážitky: Spoznanie obcí po ceste cyklopotulky, nádherné výhľado z miesta do okolia, na spišský hrad, 

z priesmyku Branisko do okolia. Spoznanie historických a pre krajinu významných stredovekých miest, stavieb 

a objektov. Túlanie sa krásnou prírodou pod Braniskom. Poznávanie nádhernej a pre lokality typickej fauny 
a flory. 

Nadväzujúce cyklotúry:  

 
 

 

 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

PREŠOV 
5. CYKLOPOTULKA ZA HISTORICKÝMI STAVBAMI SEVERO-VÝCHODNE OD PREŠOVA-minimálne 2-dňová 

PO (Divadlo J.Záborského)-Nižná Šebastová-Kapušany-Lada-Lipníky-Chmeľov-Kračúnovce-Giraltovce-Kručov-
Miňovce-Stropkov-Svidník-Stročík-Šarišský Štiavnik-Radoma-Okrúhle-Giraltovce-Lipníky-Kapušany- PO (Divadlo 
J.Záborského) 
Dĺžka trasy – cca. 180-200 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: Divadlo J.Záborského-Nižná Šebastová-Kapušany (hrad)-Lada-Lipníky-v obci odbočiť na križovatke 

doľava smerom na Giraltovce-Podhrabina-Chmeľov-Giraltovce-za obcou odbočiť na križovatke doprava smerom 

na Fijaš-Fijaš-Kručov-za obcou na križovatke odbočiť doľava smerom na Stropkov-Miňovce-Breznica-Stropkov 
(hrad)-pri prechode mestom smerom na sever odbočiť na križovatke doprava smerom na obec Chotča-Bukovce-

po niekoľkých kilometroch odbočiť na križovatke doľava smerom na obec Staškovce-za obcou odbočiť na 

križovatke doľava smerom na obec Miroľa-Miroľa (drevený kostolík)-Bodružal (drevený kostolík)-v obci pod 
kostolíkom odbočiť smerom do obce Príkra-Príkra (drevený kostolík)-vrátiť sa späť do obce Bodružal-

nakrižovatke odbočiť doprava smerom na obec Krajná Poľana-v obci na križovatke odbočiť doprava smerom na 

Nižný Komárnik-Nižný Komárnik (drevený kostolík)-Vyšný Komárnik (drevený kostolík)-Dukelský priesmyk 

(pamätník padlých hrdinov)-vrátiť sa späť do obce Krajná Poľana-Krajná Poľana-Hunkovce (drevený kostolík)-v 
obci na križovatke odbočiť doprava smerom na obec Korejovce-Korejovce (drevený kostolík)-vrátiť sa späť do 

obce Hunkovce-na križovatke v obci odbočiť doprava smerom na Ladomírová-za obcou Hunkovce odbočiť na 

križovatke doľava smerom na obec Krajné Čierno (drevený kostolík)-vrátiť sa spť a pokračovať smerom na 
Ladomírovú-Ladomírová (drevený kostolík úplne dole skoro až na okraji obce)-Svidník (pamätník padlých 
sovietských vojakov, múzeum bojovej techniky)-s mesta pokračovať smerom na Stropkov-Stročín-za obcou po 

niekoľkých kilometroch odbočiť na rižovatke doľava smerom na obec Potoky-Potoky (drevený kostolík)-vrátiť sa 

späť a na križovatke pokračovať smerom na Stropkov-Stropkov-vrátiť sa späť do mesta Prešov- Divadlo 
J.Záborského. 

Zážitky: Spoznanie obcí po ceste cyklopotulky, nádherné výhľado z miesta do okolia, na kapušanský hrad. 

Spoznanie drevených kostolíkov a čarokrásnej prírody pri potulkách za nimi. 
Nadväzujúce cyklotúry:  



 

 

 

Por. 
číslo 

PREŠOV 
6. CYKLOPOTULKA DO REKREAČNÝCH STREDÍSK JUŽNE OD PREŠOVA 

PO (Divadlo J.Záborského)-Haniska-rekreačné stredisko Borkut-stredisko Kyslá Voda-Cemjata-Vydumanec-PO 
(Divadlo J.Záborského) 
Dĺžka trasy – cca. 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: Divadlo J.Záborského-pokračovať z mesta smerom do obce Haniska-Haniska-v obci sa presunúť do 

rekreačného strediska Borkut-odtiaľ sa presúvať po žltej značke smerom na západ-rázcestie žltá a zelená 

značka-pokračovať po žltej značke smerom do Cemjata-na križovatke odbočiť doprava smerom na Vydumanec-
Vydumanec-Prešov- Divadlo J.Záborského. 

Zážitky: Spoznanie fauny a flóry rekreačných stredísk v blízkosti Prešova, presuny bicyklom po značkovaných 

trasách za pomoci buzoly.  

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva prismyku Branisko, 

-návšteva obce Brežany a dreveného kostolíka. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Por. 
číslo 

PREŠOV 
7. CYKLOPOTULKA PO MESTÁCH A OBCIACH V ÚDOLÍ RIEKY TORYSA A POD POHORÍM ČERGOV 

SEVERNE OD PREŠOVA 

PO (Divadlo J.Záborského)-Veľký Šariš-Šarišské Michaľany-Sabinov-Pečovské Nová Ves-Červenica-Lipany-späť 
Sabinov-Šarišské Sokolovce-Bodovce-Ratvaj-Hubošovce-Jur-Terňa-Mošurov-Malý Slivník-Veľký Slivník-Demjata-
Tulčík-Záhradné-Fintice-Nižná Šebastová- PO (Divadlo J.Záborského) 
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: Divadlo J.Záborského-pokračovať severne smerom na Veľký Šariš-Veľký Šariš-Šarišske Michaľany-
Sabinov (historické objekty)-Pečovská Nová Ves (hrad, kostolík)-Červenica (stredoveký kostolík)-Rožkovany 

(historické objekty)-Lipany-späť do mesta Sabinov-za mestom odbočiť na križovatke doľava smerom na obec 

Šarišské Sokolovce-Šarišské Sokolovce-v obci odbočiť na križovatke doľava smerom na obec Bodovce-Bodovce-

Ratvaj-Hubošovce-Jur-za obcou na križovatke odbočiť doľava smerom na obec Terňa-Terňa-pokračovať 
smerom do obce Mošurov-Mošurov-Malý Slivník-Veľký Slivník-Demjata-na križovatkeodbočiť doprava smerom 

na Kapušany-Tulčík-v obci na križovatke odbočiť doprava smerom na obec Záhradné-Záhradné-v obci na 

križovatke odbočiť doľava smerom na obec Fintice-Fintice-Nižná Šebastová-Prešov- Divadlo J.Záborského. 
Zážitky: Spoznanie obcí a miest v pobodí rieky Torysa a pod Pohorím Čergov. Spoznanie historických budov 

v nich. Spoznanie fauny a flóry v povodí rieky Torysa.   

Nadväzujúce cyklotúry:  
-návšteva kapušanského hradu. 

 

 

 
 

 

 

 


