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Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány 
Kerékpárutak határok nélkül – tanulmányok és tervek

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
Opatrenie č. 2.3 Budovanie malej dopravnej infraštruktúry, cyklistických trás a verejná doprava

Regionálna rozvojová agentúra ISTER (SK) – vedúci partner projektu
Obec Vámosszabadi (MR) – cezhraničný partner projektu

Pridružení partneri projektu (partneri bez rozpočtu):

Združenie obcí Mikroregiónu Klátovské rameno – Tőkési - Ág Kistérség 
Mikroregión Medzičilizie – Csilizközi Kistérség

Mikroregión Dunajská Magistrála – Dunamagisztrála Kistérség
Mikroregión Warkun – Warkun Kistérség



Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány 
Kerékpárutak határok nélkül –tanulmányok és tervek

Aktivity projektu:

• Verejné obstarávanie
• Štúdia uskutočniteľnosti projektu zameraná na vypracovanie variantných 

riešení a výber najvhodnejšieho riešenia (cyklotrás)
• Zmapovanie majetkovo-právnych vzťahov
• Geometrické zameranie riešených území
• Príprava projektových dokumentácií pre účely stavebného povolenia 

samostatne pre 4 susediace mikroregióny v SR a pre obec Vámosszabadi v 
MR, získanie územných povolení a následne  príprava právoplatných 
stavebných povolení 











Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány 
Kerékpárutak határok nélkül –tanulmányok és tervek

Výstupy projektu:

• Štúdia uskutočniteľnosti
• Geometrické zameranie riešených území
• PD pre územné rozhodnutie a územné rozhodnutia pre 4 mikroregióny
• 5 projektových dokumentácií pre účely stavebného povolenia 

samostatne pre 4 susediace mikroregióny v SR a pre obec 
Vámosszabadi v MR, v tom naprojektovaných :

110 km stavaných cyklotrás







Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány 
Kerékpárutak határok nélkül –tanulmányok és tervek

Výsledky projektu:

• Posilnenie a upevnenie partnerstva susediacich 
mikroregiónov, ale aj cezhraničných partnerov

• Získanie odborných znalostí v súvislosti s prípravou a 
realizáciou projektov cyklotrás

• Získanie skúseností v súvislosti s implementáciou 
cezhraničných projektov v rámci Programu HUSK 



Cyklotrasy bez hraníc – 1.etapa výstavby

Kerékpárutak határok nélkül – az építés 1.fázisa



Cyklotrasy bez hraníc – 1.etapa výstavby
Kerékpárutak határok nélkül – az építés 1.fázisa

2012  November – 2014  Október
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-

2013
(kód projektu: HUSK/1101/2.3.1/0302 )

vedúci partner projektu (SR)
• Združenie obcí Mikroregiónu Klátovské rameno – Tőkési - Ág Kistérség

Domáci partneri:
Mikroregión Medzičilizie – Csilizközi Kistérség

Mikroregión Dunajská Magistrála – Dunamagisztrála Kistérség
Mikroregión Warkun – Warkun Kistérség

cezhraničný partner projektu
• Obec Vámosszabadi (HU) – Vámosszabadi település 

önkormányzata



Ciele projektu:

vzájomné prepojenie cezhraničných území cyklistickou infraštruktúrou ako
produktom cestovného ruchu

 budovanie cyklotrás s cieľom podpory kúpeľného turizmu riešených území
(termálne kúpaliská v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi a v Topoľníkoch)
podpora ďalšieho rozvoja agroturistiky, gastroturizmus a pod.

 budovanie cyklotrás s cieľom ochrany životného a prírodného prostredia –
pokles miery využívania automobilovej dopravy

rozvoj vidieckych oblastí – zlepšenie životných podmienok vidieckeho
obyvateľstva (bezpečná dopravná dostupnosť vidieckych oblastí – bezpečná
dostupnosť do práce, k realizácii voľno-časových aktivít miestneho
obyvateľstva – spolková činnosť, záujmy)





Ciele projektu:

 rozvoj vidieckych oblastí - nárast návštevnosti kultúrno-historických
pamiatok, prírodných krás územia, ale aj kultúrno-spoločenských či športových
podujatí konaných v obciach.

zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva aktívnym pohybom na čerstvom
vzduchu - zlepšovanie fyzickej ale aj duševnej kondície ľudí, podpora
pravidelne vykonávaných športových či voľno-časových aktivít

 upevnenie a ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce medzi partnermi projektu ...



Základná myšlienka pri výstavbe 1. etapy cyklotrás 

Budovať cyklotrasy v extravilánoch, t. j. mimo zastavaného územia obcí. Zámerom bolo:
navzájom prepojiť obce,
zlepšiť ich dopravnú dostupnosť,
výrazne zvýšiť bezpečnosť cyklistov

V ďalšej etape výstavby – snaha o dobudovanie chýbajúcich úsekov v intravilánoch obcí, s
cieľom postupne vytvárať ucelené stavané úseky doplnené o značené cyklotrasy vedúce po
poľných cestách, popri vodných tokoch a pod.

Dĺžka stavaného úseku v rámci 1. etapy výstavby v SR - 17 km
Dĺžka stavaného úseku v rámci 1. etapy výstavby v MR – 1 km (asfalt)
SPOLU: 18 km

Dĺžka tabuľami značených úsekov v rámci 1. etapy v SR - 45 km



Cyklotrasy bez hraníc – 1.etapa výstavby

Aktivity projektu realizované na oboch stranách hranice:
1. Uskutočnenie procesu verejného obstarávania - výber dodávateľov 

prác a služieb
2. Výstavba a značenie cyklotrás
3. Publicita projektu (aktualizované web stránky mikroregiónov, 

priebežná prezentácia projektu na workshopoch a konferenciách, v 
médiách – TV, rozhlas, tlač)

4. Projektový manažment (zohráva dôležitú úlohu počas celej 
implementácie projektu, nakoľko je v projekte zapojených celkom 5 
partnerov čerpajúcich NFP)



Výstavba a značenie cyklotrás

Prepojenie cyklotrás na Slovensku s cyklotrasami v MR cez hraničný 
prechod Medveďov – Vámosszabadi)

Stavané úseky - MR Medzičilizie: 
- V katastrálnom území obcí Medveďov, Okoč a Veľký Meder v 

celkovej dĺžke 3060 m

Najvýznamnejšie atrakcie cestovného ruchu: celoročne otvorené 
termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi, prírodné krásy – flóra a fauna 
územia ...



MR Medzičilizie









Výstavba a značenie cyklotrás

Stavané úseky - MR Dunajská Magistrála: 
- V katastrálnom území obcí Lehnice, Holice a Dobrohošť v celkovej 

dĺžke 1340 m

Napojenie cyklotrás na možnosť cykloturistiky po hrádzi, na ďalšie 
rozvojové projekty - na pripravovaný projekt mosta pre peších a 
cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti a iné)





Výstavba a značenie cyklotrás

Stavané úseky - MR Warkun: 
- V katastrálnom území obcí Vrakúň, Kostolné Kračany a Kútniky v 

celkovej dĺžke 3060 m

Vzájomné prepojenie susedných mikroregiónov, napojenie na 
jestvujúce nespevnené komunikácie vhodné na cyklotúry v prírode –
popri kanáloch, v lužných lesoch, 5 hviezdičkový hotel Amade Chateu
vo Vrakúni – bývalý kaštieľ rodiny Amadé,.....)



MR Warkun











Výstavba a značenie cyklotrás

Stavané úseky - MR Klátovské rameno: 
- v katastrálnom území obcí Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Ohrady, 

Trhová Hradská, Horné Mýto a Topoľníky v celkovej dĺžke - 8670 m 

Prírodné pozoruhodnosti – národná prírodná rezervácia Klátovské
rameno, zabezpečenie dostupnosti 2 termálnych kúpalísk v 
Topoľníkoch a v Dunajskej Strede, kultúrno-spoločenské dianie v 
obciach mikroregiónu hlavne počas letných mesiacov



MR Klátovské rameno





Foto épites elott kozben után tobb dia 
is lehet















Výstavba a značenie cyklotrás – obec Vámosszabadi
Rozpočet projektu na maď. strane:   900 m






