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Strategické dokumenty
 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej
republike
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020

Infraštruktúra v Košickom kraji, stav r. 2014
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cyklomagistrály a diaľkové trasy
paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie alebo náročnejšie trasy okrem
cyklomagistrál
stredne náročné trasy, okruhy zdravia a trasy pre rodiny s deťmi
ľahké trasy, prepojky a spojky medzi cyklotrasami, krátke odbočky k turistickým cieľom

Služby v Košickom kraji, stav r. 2014
 Zariadenie s certifikátom „Vitajte cyklisti“ – 3
 Požičovne bicyklov – prostredníctvom predajcov bicyklov a ubytovateľov
 Produkty cestovného ruchu – cyklobalíčky

Prebiehajúce aktivity
 Preznačenie cykloturistických trás na území kraja v dĺžke 267,8 km trás a
vyznačenie 1 novej trasy v dĺžke 18,1 km (dotácia z MDVaRR vo výške
22.631,76 €).
 Návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji, ktorá by mala v
budúcnosti predstavovať nadregionálnu sieť cyklotrás v našom kraji, na ktorú
by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu.
 Spolupráca pri spracovaní projektových dokumentácií vyššieho stupňa na
plánovaných diaľkových cyklomagistrálach (EuroVelo 11, Zemplínska
cyklomagistrála).
 Aktualizácia strategického dokumentu pre oblasť cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji.

Plánované aktivity v oblasti cykloturistiky v
roku 2016
 Spolupráca pri príprava PD pre ďalšie úseky diaľkových cyklomagistrál hľadanie finančných zdrojov a partnerov.
 Spolupráca pri plánovanej prepolarizácií regionálnych a lokálnych cyklotrás s
cieľom zvýšiť ich atraktivitu a bezpečnosť.
 Spolupráca pri realizácii plánovaných lokálnych cyklotrás.
 Zvýšenie kvality služieb v oblasti cykloturistiky – aktivity na zvýšenie počtu
certifikovaných zariadení, ktoré poskytujú služby cyklistom.
 Nastavenie monitoringu - osádzanie sčítačích zariadení a prieskumy.

 Informovanie o možnostiach čerpania z fondov EÚ (IROP, PRV, programy
cezhraničnej spolupráce).
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