Vítame Vás na športovo-spoločenskej akcii TOUR de TOKAJ, ktorá sa realizuje vo
vinohradníckej oblasti Tokaj.
Ako účastníkovi športovej kategórie BIKE REKREA Vám prajeme veľa zážitkov, veľa
nádherných fotografických a filmových záberov, vynikajúce výhľady do okolia v tejto
nádhernej časti našej vlasti, samozrejme že aj zo sedačky bicykla, a veľa získaných
informácií pri návštevách historických objektov a chránenej prírodnej lokality.
CTK Lešťan
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ÚVOD
Manuál SPRIEVODCA BIKE REKREA (ďalej len manuál) poskytuje informácie o vinohradníckej oblasti Tokaj
a o pohorí Zemplínske vrchy. Návštevníkov oboznamuje taktiež s historickými objektami a chránenou prírodnou
lokalitou, ktoré sa v nej nachádzajú.
Manuál je spracovaný predovšetkým za účelom skvalitnenia športovo-spoločenskej akcie TOUR de TOKAJ. Sú
v nej uvedené všetky tri trasy BIKE REKREA so všetkými pre cykloturistiku potrebnými informáciami. Mapy,
ktoré sa v nej nachádzajú, je možné si vytlačiť a ako dielčie mapové podklady je ich možné použiť pri presune
bicyklom priamo v teréne. Mimo toho je pri každej trase uvedený link na VYPADNI.sk, cez ktorý sa dostanete
ku všetkým informáciám uvedeným ku trase na webe. V prípade potreby, čo aj odporúčame, je možnosť si
stiahnuť aplikáciu VYPADNI do smartphonu, zaregistrovať sa v aplikácii a stiahnuť si mapové podklady trás
RELAX1 až 3.
Súčasťou manuálu sú aj pravidlá cestnej premávky pre cyklistov, ktoré je potrebné dodržiavať.
Pri spracovaní manuálu boli použité informácie z webových stránok, ktoré pre potrebu cykloturistiky poskytujú
dôveryhodné informácie.
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ZAUJÍMAVOSTI OBLASTI
Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog,
severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku
ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu,
ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska (cca 5 000 ha). Na Slovensku je zákonom
delimitovaných 907 ha. Ide o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku.
Zemplínske vrchy je pohorie a geomorfologický celok na juhu východného Slovenska. Patria do Matranskoslanskej oblasti, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Tiahnu sa od severozápadu smerom na
juhovýchod. Jeho jediným geomorfologickým podcelkom je Roňavská brána v západnej časti pohoria. S rozlohou
101 km² patria medzi menšie pohoria a najvyšší vrch Rozhľadňa dosahuje 469 m n. m. Zemplínske vrchy
odvodňuje rieka Bodrog a patrí do teplej klimatickej oblasti. Vyššie polohy pokrýva listnatý les, nižšie - najmä
južné stráne sú poľnohospodársky využívané na pestovanie ovocia. Zloženie pôd na juhozápadných výbežkoch
pohoria sa najviac zaslúžilo na vzniku Tokajskej vinohradníckej oblasti, zasahujúcej na Zemplín z Maďarska.
Vyhliadková veža Tokaj Uprostred viníc malebnej obce Malá Tŕňa v tokajskej vinohradníckej oblasti vyrástla v
roku 2015 zaujímavá 12 m vysoká turistická rozhľadňa, ktorá už z diaľky zaujme svojím nevšedným
architektonickým riešením – má totiž tvar vínneho suda. Jej vyhliadková plošina poskytuje krásne pohľady na
tokajský región predstavujúci jednu z najmenších, avšak najvýznamnejších vinárskych oblastí Slovenska.
Návštevníkom je k dispozícii aj ďalekohľad a informačné tabuľky s popismi panorámy, vďaka ktorým vystúpivší
presne vedia, čo na obzore pozorujú. Vyhliadková veža je v noci veľmi vkusne osvetlená. Prístup k nej je z obcí
Malá Tŕňa či Černochov.
Cejkovský hrad strážil cestu zo Zemplína do Trebišova. Postavili ho pravdepodobne v 13. storočí, alebo
začiatkom 14. storočia. Cejkovská vetva rodu Kaplon ho vlastnila do roku 1403. Vtedy kráľ Žigmund skonfiškoval
majetok rodu pre ich neveru panovníkovi a hrad dal zbúrať. V roku 1407 konfiškát dáva Petrovi Šóšovi a Matejovi
Kelečénimu a zároveň povoľuje znovu vystavanie hradu zemanovi z Pozdišoviec. Noví majitelia chceli hrad
obnoviť, ale ešte v roku 1438 sa uvádza, že je v ruinách. V 15. storočí bol načas aj v rukách bratríckych vojsk. V
roku 1471nariadil uhorský snem zbúranie hradu, čo sa pravdepodobne nestalo, pretože sa spomína aj neskôr.
Definitívny zánik hradu spôsobili až cisárske vojská v roku 1673.
Zemplínsky hrad je hrad v Zemplíne, v okrese Trebišov. Leží na návrší nad obcou Zemplín. Tvoria ho v
súčasnosti už len zvyšky základov stredovekého hradu.
Na rovine vytvorenej riekou Bodrog stálo pôvodne slovanské opevnenie. Na mieste tohto opevnenia bol neskôr
postavený hrad, ktorý bol sídlom zemplínskej župy. Hrad je písomne doložený roku 1214. Význam hradu bol
príčinou, že aj obec, na území ktorej bol hrad postavený, odvodila názov od hradu a bola povýšená na mesto v
roku 1426. Do dnešných dní sa zachovali nepatrné zvyšky, ktoré splývajú s okolitým terénom a sú zakryté
vegetáciou.
Kašvár je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Latorica. Nachádza sa v katastrálnom
území obce Ladmovce v okrese Trebišov v Košickom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1953 a naposledy
novelizované v roku 1993 na rozlohe 116,4264 ha.Ochranné pásmo nebolo určené. Predmetom ochrany
je: Ochrana územia na mezozoickom podklade vo východnej časti Zemplínskych vrchov. Vhodné prostredie pre
vápnomilnú, xerotermnú vegetáciu a príslušné spoločenstvá fauny. Miestami výskyt krasových javov. Množstvo
vzácnych a chránených taxónov.
Borša je hrad, v súčasnosti prestavaný na hradný kaštieľ, v obci Borša. Pôvodne sa jednalo pravdepodobne o
vodný hrad. Pravdepodobne po tatárskom vpáde tu dal postaviť Belo IV.vodný hrad. Hrad bol kamenný a jeho
história nie je známa. Písomné dokumenty len napovedajú, že hrad bol v držbe viacerých rodov
(Perínovci, Polónyovci, Lórantffyovci, Rákocziovci). V druhej polovici 16. storočia bol na jeho mieste
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postavený kaštieľ, s využitím kamenných murív hradu.Teoreticky by hrad mohol byť na južnej strane hlavného
objektu. Naznačujú to odkryté základy, v ktorých sa črtá kruhová stopa po veži. Rovnako však môže byť ukrytý
aj v mohutnom rohovom rizalite na severnej strane, aj keď ten bol budovaný skôr na obranu kaštieľa. Pred staršou
časťou kaštieľa je stopa po priekope, ktorá mohla rovnako slúžiť ešte vodnému hradu.
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PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY PRE CYKLISTOV
Vedieť sadnúť na bicykel nestačí. Drvivá väčšina cyklistov v mestách ani len netuší nič o základoch, ktoré im
prikazuje zákon. Ten pritom nie je kvôli šikane, ale rieši aj množstvo konfliktov a problémov, ktoré môžu nastať
na oboch stranách, či už ste cyklista, alebo prichádzate do stretu s cyklistom.
Napriek bohatým definíciám v zákonoch o cestnej premávke, ktoré myslia aj na cyklistov, nachádzame
mnohých upaľovať po chodníkoch pre chodcov, na prechodoch, komplikujúc dopravu a ohrozujúc aj ostatných
na cestách, či na spomínaných chodníkoch. Mnohí pritom netušia nič ani o rýchlostiach, povinnostiach sledovať
značky a povinnostiach ohľadom výbavy bicykla. A pritom nejde o nič komplikované.
Čo prikazuje zákon cyklistom?
Cyklista jazdí len po ceste pre cyklistov. Vždy sa drží na pravej strane. Nie na ľavej a ani v strede. Ak cestička
pre cyklistov chýba, jazdí na pravom okraji vozovky – cesty pre motorové vozidlá. Všimnite si, že zákon
nespomína cyklistov na chodníku. Chodník je odvodený od slova chôdza. Cyklista sa stáva chodcom len čo
zosadne z bicykla.
Alkohol na bicykel nepatrí. Polícia to síce ťažšie dokazuje a hlavne vám nemôže zobrať vodičák, ak ho ani
nemáte, no v každom prípade vás môže pokutovať za jazdu v opitosti a tým ohrozovanie ostatných na ceste, či
nebodaj na chodníku.
Nič neťahajte: Je zakázané ťahať za bicyklom, alebo sa nechať ťahať psom, či iným zvieraťom, ťahať vlečku,
vozíky, druhý bicykel. Povolené sú len vozíky technicky prispôsobené na ťahanie bicyklom na cyklotrasách.
Na ceste len jeden: Nech je cesta mimo obce, či v obci akákoľvek, je nemožné, aby partia štyroch cyklistov sa
roztiahla a šla bok po boku vedľa seba aj v prípade, že auto môže bez ohrozenia cyklistov obiehať cez
protismer. Na hlavných komunikáciách je povolená jediná osoba. Dva bicykle vedľa seba sú možné na
cyklotrasách, takzvaných cyklochcestách a to aj tak len v prípade, že takáto jazda neohrozuje ostatných
v protismere, obiehaných a obiehajúcich.
Na bicykli určenom len pre jednu osobu sa môže viesť len jedna osoba. Výnimkou sú sedadlá pre deti, ktorých
konštrukcia a tvar musia byť určené pre bicykel. Tandemový bicykel tvorí výnimku, pretože nejde
o jednomiestny bicykel.
Dieťa do 10 rokov nesmie na bicykli jazdiť bez dohľadu osoby staršej ako 15 rokov. Platí to na cestách
a v uliciach. Výnimku tvoria obytné zóny v bytovej a domovej zástavbe, lesné a poľné cesty, či cyklotrasy
a uzavreté areály.
Cyklista môže predbehnúť pomalšie, či stojace vozidlo po pravej strane, ak tým neohrozí seba a ani
ostatných. To neplatí, ak vozidlo môže vchádzať do zákruty vpravo. Cyklista je povinný počítať s možnosťou
odbočovania vozidla, ak je rýchlejší než vozidlo, a zastaviť, prípadne spomaliť.
Cyklisti majú prednosť pri jazde na cyklotrasách. V prípade, ak cyklotrasu používajú aj chodci, korčuliari,
skikeri, skokani na skákacích topánkach a používatelia ďalších vynálezov, cyklisti by mali mať od nich priestor
na prechod a mali by byť tolerovaní ako používatelia trasy s prednosťou.
Cesty označené pre cyklistov a chodcov sa smú používať len pre daný účel.
Prechod určený pre cyklistov je označený viditeľne inak (prerušovaná línia, prípadne farebné odlíšenie
zelenou) a na ceste pre motoristov naň upozorňuje aj dopravná značka bicykla v modrom kruhu. Cez takýto
prechod prechádzajú len cyklisti. Vstupovať na takýto prechod počas premávky môže cyklista len v prípade, že
zastavil a postavil sa na ostrovček či okraj tak, aby bolo zreteľné, že chce prejsť. Je nemysliteľné, aby cyklista
z ničoho nič zmenil z jazdného pruhu smer na prechod a skrížil tak jazdu vodičom idúcim vyššou rýchlosťou.
Zákon pritom zakazuje náhly vstup a kríženie napríklad aj chodcom prechádzajúcim cez prechod, ktorý by bol
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na vozovke zaznačený ešte pred časťou určenou pre bicykle. Cyklista musí mať jasno v tom, že neohrozí a
neobmedzí žiadne vozidlo, pričom dba na to, aby dlhým bicyklom neprekážal v premávke.
Cyklista je povinný vybaviť svoj bicykel prvkami = povinnou výbavou a pri jazde mimo obce je povinný
nosiť prilbu za každých okolností. Dieťa do 15 rokov má prilbu povinnú bez rozdielu miesta. Medzi povinné
prvky patrí svetlo, reflexné prvky na kolesách a spredu aj zozadu. Pri zlej viditeľnosti je povinné biele svetlo
vpredu a červené svetlo vzadu s lúčom, alebo prerušovaním. Niektoré reflexné prvky na bicykli je možné
nahradiť výraznými reflexnými prvkami na oblečení cyklistu. Pozor: prilba na hlave, ktorá nie je upevnená
a nedrží na hlave je ako žiadna prilba.
Smerovka: bicykel nemá smerovku, no cyklista má ruky. V minulosti sa v Ružinove neďaleko Štrkovca rozhodla
cyklistka odbočiť bez akéhokoľvek znamenia a pozrela sa za seba až keď prechádzala stredovú čiaru a počula
škripot bŕzd auta za sebou, ktoré zadné koleso bicykla len tak-tak pohladkalo nárazníkom. Niektorým cyklistom
by pritom stačilo strhnúť z uší slúchadlá a počuli by autá za sebou, či trúbenie.

6

ZÁVER
Netreba zabúdať na staré známe - bezpečnosť na prvom mieste, či už tá cyklistova, chodcova, vodičova.
Dôležité je stále predvídať očakávané aj neočakávané udalosti všetkých zainteresovaných účastníkov
akejkoľvek premávky.
Jazdite bezpečne a zodpovedne nech sa v zdraví a šťastí vrátite späť domov. Prajeme veľa šťastných
kilometrov.
Cyklistike ZDAR
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Trasa RELAX1 – informácie o trase na VYPADNI.sk
Dĺžka trasy

Trvanie trasy

Maximálna výška

Minimálna výška

21,69 km

01h:24m:49s

201 m

97 m

Výškový profil

Body trasy a mapové podklady
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Dielčie mapové podklady pre trasu RELAX1
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Trasa RELAX2 – informácie o trase na VYPADNI.sk
Dĺžka trasy

Trvanie trasy

Maximálna výška

Minimálna výška

27,62 km

01h:56m:59s

201 m

97 m

Výškový profil

Body trasy a mapové podklady
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Dielčie mapové podklady pre trasu RELAX2
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Trasa RELAX3 – informácie o trase na VYPADNI.sk
Dĺžka trasy

Trvanie trasy

Maximálna výška

Minimálna výška

43,28 km

02h:45m:35s

258 m

96 m

Výškový profil

Body trasy a mapové podklady
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Dielčie mapové podklady pre trasu RELAX3
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