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Východiská a potenciál územia

 Michalovce ležia v srdci Východoslovenskej nížiny

 Územie má vysoký potenciál pre cyklodopravu vzhľadom na rovinatý 
terén, vysoký podiel ľudí využívajúcich bicykel pri ich ceste do práce 
alebo na rekreáciu. 

 Na území mesta takmer úplne absentuje cyklistická infraštruktúra, 
v meste Michalovce sú v súčasnosti vybudované cyklotrasy s celkovou 
dĺžkou len 6,3 km, pričom vybudovaná samostatná trasa pre cyklistov 
tvorí 1,3 km a ostatné časti trasy s dĺžkou 5 km sú realizované len 
značením na existujúcich komunikáciách. 



O projekte IROP

 Názov projektu: Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora (2017)

 Cieľ projektu: Integrácia cyklistov v premávke, zvýšenie ich počtu, zviditeľnenie ich pohybu 
a tým zvýšenie ich bezpečnosti.

 Implementácia: Cyklotrasa prepojila sídlisko Stráňany a IBV Stráňany k už existujúcim 
cyklotrasám v Centrálnej mestskej zóne (CMZ) a trasu vedúcu cez sídlisko Východ 
smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia sídliska Stráňany sa cyklotrasou 
dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici. Stavebné práce 
rozdelené na 3 etapy:

 I. etapa výstavby cyklotrasy predstavovala výmenu existujúcej pešej lávky cez rieku Laborec za 
cyklistickú

 II. etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii, kde je vytvorená 
vodorovným a zvislým dopravným značením

 III. etapu cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník

 Čas realizácie: júl 2018 – máj 2019, 

 Celkové náklady: 474 347,63 €,  Nenávratný finančný príspevok (ERDF a ŠR) – 450 630,25 €

 Celková dĺžka novej cyklotrasy 2 002,6 m.



Nová lávka pre cyklistov aj peších cez Laborec



Časť cyklistického chodníka značením



Novovybudovaná časť cyklo chodníka



Ako ďalej...

 Prieskum BICY v r. 2010 poukázal na 
vysoký záujem o cyklistickú dopravu v 
meste a okolí

 V marci až apríli 2021 bol vykonaný nový 
elektronický prieskum v oblasti cyklotrás. 
Z 565 respondentov dve tretiny 
opýtaných, ktorí využívajú bicykel 
celoročne, ho používajú na cestu do 
práce. Pri otázke, či by opýtaní, ak by boli 
na to vytvorené podmienky, využívali 
bicykel na cestu do práce, odpovedalo 
kladne až 83%, čo poukazuje na veľký 
záujem o tento typ dopravy a nárast 
o 23% oproti roku 2010 v prieskume BICY.
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Ak by boli vytvorené podmienky na cestu do práce na 

bicykli, cyklotrasy by som na to využil

áno nie neviem
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Využívanie bicykla

cestou do práce rekreačne športovo



Najbližšie aktivity v oblasti cyklo dopravy 

 2021 - Napojenie ďalšieho úseku cyklotrasy na lávku -
vybudovanie úseku na Kostolnom námestí a v parku Kerta

 Príprava stavebného konania na úsek od rekonštruovanej lávky 
pozdĺž brehu Laborca až k Zemplínskej šírave – úsek je súčasťou 
Zemplínskej magistrály, nadväzuje na úseky obce Vinné  
(severná časť cyklomagistrály) a Zalužice (južná časť 
cyklomagistrály)

 Príprava úseku výstavby cyklochodníka medzi CMZ a železničnou 
a autobusovou stanicou – nahradenie značenej cyklotrasy 
cyklochodníkom



UMR a nové programové obdobie 2021-2027

 Mesto Michalovce  spolu s 11 okolitými obcami vytvorilo MFO UMR
– mestskú funkčnú oblasť územia udržateľného mestského rozvoja, 
pripravujeme Integrovanú územnú stratégiu pre čerpanie fondov EÚ v 
programovom období 2021 - 2027 

 Integrovaná územná investícia: 1. Reakcia na zmenu klímy -
Investičný integrovaný balíček ako súčasť cieľa 1.1. Podpora zelenej 
dopravy výstavbou absentujúcej cyklistickej siete – cyklo prepojenie 
obcí s jadrovým mestom ekologickou dopravou v duchu "Do práce 
na bicykli", integrácia cyklodopravy s verejnou dopravou

 Súčasťou balíčka s investíciou cca 6 mil. € je aj výstavba oddychových 
stanovíšť pre cyklistov vrátane nabíjacích staníc pre elektrobicykle, 
bikesharing pointov a ďalších smart riešení.
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