
 

                                                                      
 

 

!!!!!! PREDBEŽNÝ PROGRAM !!!!! 

pozývame Vás na propagačnú cyklojazdu 

EuroVelo 11 Tour 2017 
Ak Vás zaujíma, čo je naplánované  na najväčšom cyklistickom projekte na Slovensku, kedy a ako  sa bude stavať 

pridajte sa k nám počas cyklojazdy, ktorá sa uskutoční: 

19.- 21.apríla 2017 

Počas podujatia prejdeme viaceré úseky plánovanej trasy EuroVelo  11, ktorá vedie cez východné Slovensko. 

Povieme si a ukážeme mnohé navrhované opatrenia na diaľkovej medzinárodnej cyklotrase, ktorá má 

predovšetkým slúžiť miestnym obyvateľom na každodenné používanie. 

 

Dĺžka cez územie Slovenska : 200 km 

EuroVelo 11 vstupuje na územie Slovenska cez hraničný priechod Mníšek nad Popradom a pokračuje cez mestá 

Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov a Prešov do Košíc. Do Košického samosprávneho kraja by mala trasa EuroVelo 

vstúpiť dvakrát. Prvým vstupným bodom je kataster obce Obišovce a druhým vstupným  bodom do Košického 

kraja je začiatok katastra obce Budimír vedľa I. triedy č.68. Odtiaľto pokračuje cyklotrasa EuroVelo 11  smerom 

na obec Družstevná pri Hornáde a Košice. Trasa kopíruje koryto rieky Hornád až do obce Trstené pri Hornáde, 

kde vstupuje do Maďarska.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

19.4. streda  - Lipany 

13.0 – 14.00 MsÚ Lipany  

- Prezentácia cyklozámerov v meste Lipany –  Vladimír Jánošík, primátor mesta, alebo poverený pracovník 

- prezentácia projektového zámeru EV 11 – Viera Štupáková , koordinátorka Eurovelo 11 na Slovensku 

- prezentácia navrhovaných opatrení v úseku Lipany – Krivany – Ing. Váhovský, projektant 

- prezentácia napojenia regionálnych cyklotrás – Ján Šejirman, starosta obce, ZOHT 

- organizačné pokyny – Tomáš Paľo, PBS Kostitras 

Drobné občerstvenie – káva, čaj, koláče, ovocie 

14.00 – 17.00 -  Lipany – Krivany – Lipany - cyklojazda po navrhovanom úseku so zastávkami pri navrhovaných 

technických opatreniach – mosty, oporné múry. Predpokladaná dĺžka: 14 km 

18.00 – 19.00 -  večera  

19.00 – 20.00 - diskusia 

Ubytovanie: hotel Trója, centrum mesta Lipany  

Predpokladaný počet ubytovaných: 10 z UA, 15 SK   

Predpokladaný počet účastníkov: 25 

 



 

                                                                      
 

 

 

 

20.4. štvrtok – Lipany – Prešov - Košice 

Program: prechádzka po plánovanej cyklotrase EuroVelo 11 , prezentácia v teréne, zdôvodnenie koridoru, návrh 

technických opatrení, navštívenie zaujímavostí, privítanie na obecných úradoch, predpokladaná dĺžka trasy, 

ktorú prejdeme na bicykloch 37km, presun do Košíc z Prešova vlakom. Občerstvenie na trase, sprievodné vozidlo 

zabezpečí prípadný servis a občerstvenie počas jazdy. 

7.30 – 8.30 – raňajky – pre ubytovaných hostí 

9.00 – odštartovanie jazdy – Lipany – centrum  - Adriana Šebešová, hlavná koordinátorka projektu Bicyklom aj za 

hranice, cyklokoordinátorka Košického kraja, Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany 

9. 30 -  Jakubova Voľa – privítanie OcÚ, predstavenie zámeru EV11 cez kataster obce  

10.30 -  Červenica alebo Pečovská N. Ves  -  privítanie OcÚ, predstavenie zámeru EV11 cez kataster obce, 

prípadne súvisiacich cyklistických projektov  

12.00 – občerstvenie pri vode – piknik 

13.00 – Sabinov – privítanie MsÚ, predstavenie zámeru EV11 cez kataster obce, prípadne súvisiacich 

cyklistických projektov  

 

 



 

 
 

 

 

 

15.00 – Veľký Šariš - privítanie MsÚ - námestie, predstavenie zámeru EV11 cez kataster obce, prípadne 

súvisiacich cyklistických projektov 

16.00 – Prešov – koordinačné centrum CYKLOPO  

17. 00 – 18.00 – presun do Košíc 

Ubytovanie Košice – hotel Dalia, alebo hotel Grand – nie je potvrdené 

19.00 – večera – pre ubytovaných hostí 

20.00  - 21.00 - diskusia 

– prezentácia zariadenia Cyklisti vítaní! 

- prezentácia EuroVelo 11 – Košice – Veronika Jakubčíková, Adriana Šebešová 

 

 

 

 



 

                                                                      
 

 

 

 

21.4. Piatok – Košice – Nižná Myšľa – Trstené pri Hornáde št.hr 

Program: prechádzka po plánovanej cyklotrase EuroVelo 11 , prezentácia v teréne, zdôvodnenie koridoru, návrh 

technických opatrení, navštívenie zaujímavostí, privítanie na obecných úradoch, predpokladaná dĺžka trasy, 

ktorú prejdeme na bicykloch 27km.  Z centra Košíc budeme prechádzať po plánovanom koridore ale aj 

nebezpečných miestach pre cyklistov – ulicu Palackého.  Následne popri rieke Hornád až do Nižnej Myšle 

a nových cyklistických cestičkách do Trsteného nad Hornádom.  Občerstvenie na trase, sprievodné vozidlo 

zabezpečí prípadný servis a občerstvenie počas jazdy. 

7.30 – 8.30 – raňajky pre ubytovaných hostí 

9.00 -  Košice, začiatok cyklojazdy – prejazd cez centrum, Palackého ulica  

12.00 – Nižná Myšľa - privítanie OcÚ – pri starom moste ?, predstavenie zámeru EV11 cez kataster obce  

13.00 – Čaňa - privítanie OcÚ, pri cyklocestičke predstavenie zámeru EV11 cez kataster obce 

14.00 – Trstené pri Hornáde št.hr. - oficiálne ukončenie jazdy na ihrisku pri moste cez Hornád 

Občerstvenie, oficiálne ukončenie jazdy na ihrisku pri moste cez Hornád 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizačné zabezpečenie:  sprievodné vozidlo, občerstvenie, lekárničku, kontakt pohotovosť lekár, 

sprievodcovia organizátora budú vždy na začiatku a konci skupiny. Občerstvenie počas bicyklovania 

bude poskytovať sprievodné vozidlo. 

Jazdiť budete na vlastnú zodpovednosť, všetci účastníci sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej 

premávky a pokyny organizátorov. 

Pre prvých 25 zaregistrovaných účastníkov bude podujatie plne hradené organizátorom. Jedná sa 

predovšetkým o nasledovné náklady: 

prepravu medzi Prešovom a Košicami, 

ubytovanie Lipany a Košice 

zapožičanie bicykla 

občerstvenie na trase 

účastnícky balíček  

Reflexné prvky zabezpečíme, prilby, rukavice a pláštenky do dažďa si musí každý priniesť vlastné. 

Podujatie zabezpečuje: Prešovská bicyklová skupina Kostitras, pbskostitras@gmail.com, 0915 946 930 
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