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Kostrová sieť cyklistických komunikácií KSK

Kostrová sieť cyklistických komunikácií KSK podľa typu komunikácie

CYK SCPC MK KC UK iné* celkom v km

229.395 27.767 71.957 185.67 288.083 0.336 803.208

Kostrová sieť cyklistických komunikácií KSK podľa typu stavebných úprav

novostavba rekonštrukcia
modernizáci

a

organizačné

opatrenia
existujúca

celkom v 

km

214.527 28.985 277.496 62.715 219.485 803.208



KOSTROVÁ SIEŤ a PUM prepojenie
na terminály verejnej dopravy

Prienik terminálov na križovaniach

Kostrovej siete cyklistických trás a terminálov v PUM: 

Košice, Michalovce, Moldava and Bodvou, Streda and 

Bodrogom, Kuzmice, Margecany, Kostoľany and 

Hornádom, Spišská Nová Ves, Rožňava ….

Zvýšená pozornosť vybavenosti pre 

cyklistov – napr. prístrešky pre dlhodobé 

parkovanie bicyklov, úschovne bicyklov, 

požičovne bicyklov alebo zdieľané bicykle.  



CYKLOSTRATÉGIA KSK 2022

Hlavné ciele stratégie:

1. Zvýšiť počet cyklistov

2. Zvýšiť bezpečnosť cyklistov

3. Zlepšiť prepojenie
s verejnou dopravou, najmä

železničnou dopravou



NÁSTROJE 
CYKLOSTRATÉGIE 
KSK 
2022
1. ZLEPŠIŤ CYKLISTICKÚ 
INFRAŠTRUKTÚRU

2. VYBUDOVAŤ  
CYKLODESTINÁCIE

3. ZABEZPEČIŤ 
PRAVIDELNÝ ZBER DÁT

4. MANAGEMENT



Princípy

Priamosť
Plynulosť
Atraktivita trasy 
Bezpečnosť trasy 
Komfort trasy 



Princípy
• Kvalitná cyklotrasa = viac cyklistov
• Regionálne cyklotrasy KSK = vysoká kvalita prevedenia = viac cyklistov
• Prepojenie na terminály verejnej dopravy = vyššia obslužnosť územia

cyklodopravné trasy- 2018 - 2021- 26 km, 
7.1 mil Euro

Cyloturistická infraštruktúra - 3 mil euro



ZMENA DOPRAVNÉHO SPRÁVANIA
povzbudiť ľudí
ktorí sa
nebicyklujú
povzbudiť
cyklistov, aby sa
častejšie
bicyklovali
zvýšiť počet
krátkych ciest
na bicykli
zvýšiť
porozumenie
ako správne a 
bezpečne jazdiť
zlepšiť
sebadôveru ľudí
na bicyklovanie

Zdroj: https://www.cyclinguk.org/bigbikerevival



CYKLODESTINÁCIE = nástroj na motivovanie a vzdelávanie cyklistov

Skvalitnenie cykloturistickej 
infraštruktúry – cykloturistické 
trasy
Realizácia nových a kvalitných
cykloturistických trás

Realizácia doplnkovej 
cykloturistickej vybavenosti

Vybudovanie tréningových 
a vzdelávacích centier pre cyklistov

Podpora vybudovania a zriadenia 
požičovní bicyklov



MOTIVÁCIA a VZDELÁVANIE – 10 pumptrackov



MOTIVÁCIA a VZDELÁVANIE – vzdelávacie centrá BikeHaus



NOVÉ TECHNOLÓGIE– vodíková stratégia KSK – vodíkové bicykle a autá –
bezemisné, nabíjanie menej ako 2 min, dojazd 145 km

Neprodukujú emisie a 
navyše v ovzduší

eliminujú škodlivé
látky, akými sú oxid

siričitý a oxid dusičitý.



VODÍKOVÁ STRATÉGIA– ZELENÝ KOŠICKÝ (K)RAJ

staviame na
obnoviteľných

zdrojoch energie:

2 vodíkové autá, 
10 vodíkových

bicyklov

ako prvá inšpirácia
na otestovanie
pre obyvateľov
Košického kraja



PODPORA ZDRAVIA a ROZVOJA SLUŽIEB CR

- Požičovne bicyklov
- úschovne bicyklov, 
- Nabíjacie stanice
- vodné bicykle, 
- Kajaky, kanoe, 

príslušenstvo
- Servisné strediská
- Servisné člny
- Požičovne

KRAJSKÉ PRÍSTAVY= podpora CR a aktívneho pohybu



20.5.2022

Župné dni
Košického

kraja

# rozhybanykraj


