
sm
er

 K
ék

ed

sm
er

 S
ká

ro
š

sm
er

 Č
aň

a

Vybudované
oddychové miesto a
nabíjacia stanica so
servisnými prvkami

pre cyklistov

POZITÍVNA PRAX NEGATÍVNA PRAX

V súčasnosti je lávka využívaná najmä
turistami. Okolie krajiny ale aj samotná
lávka je aktraktívna aj pre fotografov. 

"Aleja priateľov prírody" - Lipová aleja so 100 vysadenými lipami
malolistými a oddychovým miestom s nádherným výhľadom na

Košickú kotlinu a Slanské vrchy popri ceste cyklotrasy.

Nová infraštruktúra pre podporu udržateľnej mobility
je a bude vybudovaná v Chránenom vtáčom území
Košická kotlina a v Chránenom území európskeho

významu NATURA 2000 - Hornádske meandre. 

Doposiaľ nie sú na Slovensku prijaté
opatrenia na reguláciu vodnej turistiky.
Zvýšením frekvencie vodnej turistiky na
vybranom úseku, môže dôjsť k istému
narušeniu vodného ekosystému s
negatívnym vplyvom na mnohé živočíchy
a rastliny žijúce vo vode. 

V rámci projektu bol zrealizovaný mini prieskum názoru obyvateľov na realizáciu projektov k Cyklotrase Košice - Sárospaták,
prostredníctvom krátkeho interview. Prieskumu sa zúčastnili 3 obyvatelia obce. 
Otázky: 1. Využívate cyklotrasu? Ako často?

         2. Je podľa Vás cyklotrasa prínosná alebo nie?
         3. Ako vnímate plánované projekty spojené s cyklotrasou? 

Veľa turistov
navštevuje len

úsek cyklotrasy v
blízkosti visutej

lávky. Narastá tak
tlak na parkovacie

miesta pri
športovom areáli.

Nedostatočná infraštruktúra (chýbajúce cyklochodníky a
pešie chodníky) popri ceste 1. triedy v obci, ktorými je

vedená cyklotrasa v smere do obce Skároš. = tlak na dopravu

Cyklotrasa Košice - Sárospatak je 80 km dlhý cyklistický úsek, ktorý predstavuje priestor pre
zaujímavú cezhraničnú cykloturistiku, medzi krajinami strednej Európy, Slovenskom a Maďarskom.
Najvyšší výškový rozdiel na cyklotrase je cca 300 m (max. 423 m. n. m. a min. 96 m. n. m.). Cyklotrasa je
súčasťou siete európskych cyklotrás (EuroVelo 11), ktorú spravuje Európska cyklistická federácia.  V
roku 2013 boli v rámci cezhraničnej spolupráce vybudované nové úseky cyklotrasy s asfaltovým
povrchom (cca 12 km na slovenskej strane). V rámci projektu bola v obci vybudovaná cyklistická
visutá lávka cez rieku Hornád. Na vybudovanie slovenského úseku bolo potrebných asi 764.000 €,
na lávku takmer 344.000 €. Asi 650.000 € financovala Európska únia, zvyšok štát a zúčastnené obce.
V krátkej budúcnosti bude v obci Trstené pri Hornáde vybudovaný samoobslužný kontajner slúžiaci k
vypožičiavaniu bicyklov a rekreačných plavidiel. Tento projekt je realizovaný v rámci projektu
EcoVeloTour, ktorého partnerom je organizácia Košice Región turizmus a celkový rozpočet na
výstavbu prvkov podporujúcich intermodálnu a integrovanú dopravu podporujúcu udržateľnú
mobilitu v Košickom kraji je 163.000 €.

ÚČELOVÉ VLASTNOSTI KRAJINY
 

CYKLOTRASA KOŠICE -SÁROSPATAK 
V KATASTRÁLOM ÚZEMÍ OBCÍ TRSTENÉ PRI HORNÁDE A GYŇOV

Trstené pri
Hornáde
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Cyklotrasa Košice - Sárospatak

PHOTOPOINT

HORNAD CANBIKE2021

PHOTO/VIEW POINT

športový areál

hostinec / reštaurácia

potraviny

Cyklotrasa Košice - Sárospaták EuroVelo11

Cieľom posteru je predstavenie účelových vlastností krajiny v okolí Cyklotrasy
Košice - Sárospaták a zhodnotenie pozitívnej a negatívnej praxe projektu v
katastrálnom území obcí Trstené pri Hornáde a Gyňov.

Aké účelové vlastnosti ponúka krajina v okolí cyklotrasy a aké pozitívne a
negatívne dopady má, resp. môže mať tento úsek Cyklotrasy Košice - Sárospatak?

Lávka cez rieku
Hornád existovala

už v minulosti.
Slúžila na rýchlejší
presun  obyvateľov

obce Trstené pri
Hornáde za prácou
na poli na druhom

brehu rieky.

Do leta roku 2021 je v obci Trstené pri Hornáde
naplánovaná výstavba kontajnerového výdajného a
zberného miesta pre bicykle a rekreačné plavidla.
Nové prvky na podporu udržateľnej mobility a rozvoja
tohto regiónu budú vystavané v rámci projektu 
 EcoVeloTour z Dunajského nadnárodného programu. 

Pre cykloturistov môže byť atraktívne
dostupné oddychové miesto v okolí

mŕtveho ramena Hornádu.

Oddychové miesto "Starý Hornád"

Časť asfaltovej cyklotrasy je vedená cez
poľnohospodársku plochu v blízkosti riečneho

násypu. Na jej vybudovanie, tak bola zabraná časť
úrodnej poľnohospodárskej plochy (cca. 2250 m²).

Názor obyvateľov obce Trstené pri Hornáde na realizáciu projektov k Cyklotrase Košice - Sárospaták:

Záver
Cyklotrasa Košice - Sárospaták priniesla do vidieckej obce Trstené pri Hornáde množstvo pozitívnych aspektov, či už v prípade rozvoja samostnej obce ale aj podpory športu. Obec tak
dokázala využiť potenciál krajiny. Rovnako sa tiež objavujú aj negatívne aspekty projektov spojených s výstavbou cyklotrasy. Projekty si vyžadujú vyššie finančné výdavky. Negatívom je
tiež okrem iného aj zásah do životného prostredia a narušenie biodiverzity. Ďalší rozvoj obce a cyklotrasy musí byť preto dôkladne naplánovaný.

Zdroj: facebook.com
Úsek Hornádu v obci Trstené pri Hornáde patrí k
celoročne splavným, s najlepšími podmienkami v
jarných mesiacoch. Rýchlosť plavby sa pohybuje v
rozmedzí 4 - 5 km/hod., čo je vhodné pre 
 začiatočníkov. 

Matúš (16): 1. "Cyklotrasu využívam najčastejšie v lete. S kamarátmi chodíme na menšie cyklo výlety do okolitých obcí."
   2. "Určite áno. Našu obec navštevuje stále viac cykloturistov. Cyklotrasa je bezpečná a nemusíme využívať cestu."
   3. "Teším sa na projekt splavovania. Je super, že sa vybudovalo aj nové oddychové miesto s nabíjacou stanicou."

Anton (51):  1. "Nebicyklujem. K cyklotrase a k Hornádu sa chodíme s manželkou často prechádzať."
   2. "Ako sa to vezme. Je super, že sa obec rozvíja a je viac atraktívnejšia pre turistov. Od zvýšeného pohybu turistov sa ale
objavil v obci vandalizmus. Nemôžem tvrdiť, že to robia práve turisti, no do vybudovania cyklotrasy a lávky to tu nebolo.
Nepáči sa mi tiež koľko odpadkov je popri cyklotrase. V takomto peknom mieste to vôbec nevyzerá dobre."
   3. "Dúfam, že to bude bezpečné. Priláka to nových turistov a nie som si úplne istý, či je obec na to pripravená, to myslím
najmä, čo sa týka služieb pre turistov. Konečne sa ale v obci nie čo deje :)."

Alžbeta (70):1. "Bola som tam raz počas odpustových slávnostiach v obci. Pod les sa chodíme sem tam prechádzať."
    2. "Keď sa budú mladí viac hýbať a nie len pozerať do mobilov, tak áno. Opravila sa aspoň cesta."
    3. "Nepočula som o žiadnych projektoch. Neviem, čo sa plánuje. Keď to pomôže obci, tak je to dobre." 

?

rozvoj a podpora cestovného ruchu
cezhraničná spolupráca
podpora cykloturistiky a športu
podpora ekologického spôsobu
dopravy
bezpečné prepojenie miest 

rozvoj obce (nárast návštevníkov)
väčší záujem o služby v obci 
vybudovanie doplnkových projektov
využitie potenciálu krajiny

(Košice - Sárospaták)

finančná náročnosť projektov
zastavanie poľnohospodárskej pôdy
zásah do CHVÚ Košická kotlina a
Chráneného územia EÚ významu
NATURA 2000 - Hornádske meandre
neregulovaná vodná turistika
narušenie biodiverzity
vandalizmus 
znečistenie životného prostredia
tlak na ostatnú infraštruktúru v
obci, ktorou je cyklotrasa vedená


