
NAJKRAJŠIE CYKLOTURISTICKÉ 
VÝLETY V ZÁPADNEJ ÈASTI 

EUROREGIÓNU SLANÁ RIMAVA

A Sajó – Rima Eurórégió nyugati részének legszebb kerékpáros túrái



Popisovanú èas� Euroregiónu Slaná � Rimava tvorí región Gemera, zo západu susedí s regiónom Novohradu. 

Región je zaujímavý pestros�ou prírody a mno�stvom unikátnych pamiatok. Na severe sa rozprestiera Národný park Muránska planina, 

s charakteristickými vrcholmi Cigánky nad obcou Muráò a Hradová nad Tisovcom. Na oboch vrcholoch sú zrúcaniny hradov. V strednej 

èasti región pretína Slovenské Rudohorie s dominujúcim vrcholom Tàstie.  V ju�nej èasti, po línie hranice s Maïarskou republikou sa 

rozprestiera vulkanické pohorie a zároveò Chránená krajinná oblas� Cerová vrchovina. 

V oblasti sa nachádza nieko¾ko hradných zrúcanín. Najznámej�ie sú hrady Muráò a Fi¾akovo, spojené s feudálnymi osobnos�ami � 

Máriou Séèí a Franti�kom Ve�elánim. K významným hradom za západe patrí aj prekrásna �omo�ka so známym Kamenným vodopádom. 

Men�ie hradné zrúcaniny sú Soví hrad, Hájnaèka, Hradová, Hodejov, Blh, �ivetice, Ráko� a hrad Gemer.

Administratívnym a kultúrnym centrom regiónu je mesto Rimavská Sobota. Je v òom mno�stvo pamiatok a historických budov. 

K dominantám patria kostoly na námestí � rímsko katolícky sv. Jána Krstite¾a a reformovaný , kúsok od námestia evanjelický kostol. 

V námestí a jeho okolí sa nachádza súbor významných me�tianskych budov, k najvýznamnej�ím patria Radnica, �upný dom, Reduta 

�kola, Gymnázium. V objekte bývalých delostreleckých kasární sídli Gemersko � Malohontské múzeum., v meste sa nachádza aj 

Gemerská galéria.

Ku kultúrnym klenotom Gemera patrí súbor vzácnych gemerských kostolov. Okrem unikátnej architektúry sú známe najmä zachovanými 

vzácnymi nástennými ma¾bami. K najstar�ím patrí kostol  v Rimavských Jánovciach (prelom 12.-13. storoèia). Dopåòajú ich kostoly 

v Kyjaticich, Kraskove, Malých Teriakovciach, Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove. V Kyjaticiach je aj pomník Kyjatickej kultúry z doby 

bronzovej.

Na Gemeri �ilo a pôsobilo viacero významných literátov. Pavol Dob�inský �il, tvoril, je pochovaný a má pomník v obci Drienèany. Ivan 

Krasko sa narodil, �il a je pochovaný v Lukovi�tiach. Vo Vy�nom Skálniku sa narodil Ján Botto, v Rimavskom Brezove pôsobil spisovate¾ 

¼udovít Kubányi, pripomína to pomník s náhrobkom. V Klenovci sa narodil Vladimír Mináè. 

Na Klenovských lazoch bol zlapaný Juraj Jáno�ík a väznený bol v ka�tieli v Hrachove.  

K prírodným lokalitám z h¾adiska cykloturistiky treba zaradi� alúviá riek Rimava, Blh a vodné nádr�e Teplý vrch a Kurinec.

Tak�e príïte k nám a spoznajte prírodu, pamiatky a tajomné zákutia západnej èasti Euroregiónu Slaná � Rimava. Ste u nás srdeène 

vítaní!

V rie�enom regióne a jeho území prechádza nieko¾ko dia¾kových cykloturistických magistrál. V severnej èasti územia je to Rudohorská 

cyklomagistrála (è. 012) spájajúca mestá Zvolen a Ko�ice.  Na západe od regiónu vedie Novohradská cykloamagistrála (è. 013) � 

spájajúca mesto Luèenec s Detvou a sie�ou cyklotrás v strednej èasti Slovenska.  Z Luèenca vychádza i Ipe¾ská cyklomagistrála (è. 009) 

smerom na �ahy. Na východ od regiónu vedie 180 km dlhá Cykloamagistrála Slovenský kras (è. 029). 

V samotnom území sa dlhodobo plánujú cyklomagistrály v koridore riek Rimava a Blh v smere sever juh. No boli z nich vyznaèené zatia¾ 

iba krátke úseky � pri Gemerskej cyklomagistrále (è. 036) a Cyklomagistrále Blhu (è. 037). Otvára sa otázka vytvorenia novej, ve¾mi 

atraktívnej MTB cyklomaistrály Márie Séèi, spájajúcej hrady Muráò a Fi¾akovo.

Väè�í súbor znaèených cykloturistických trás sa nachádza v okolí Rimavskej Soboty.  Spolu s doplnkovou sie�ou cyklotrás v okolí sa 

umo�òuje strávi� v území nieko¾ko dní a spozna� ïal�í kút ná�ho Slovenska.  

Trasy sú priamo napojené na sie� cyklotrás v Maïarsku prechodmi vyu�ite¾nými pre cykloturistiku � Lenartovce � Bánréve, Rimavská 

Seè � Ózd, Petrovce � Zabar, Tachty � Cered a �iatoro�ská Bukovinka � Salgotarján. 

Cykloturistické trasy a cykloturistika v Gemeri a jeho okolí:

Úvod 
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Bevezetõ

2

A Gömöri régiót a Sajó � Rima Eurórégió keleti része alkotja, szomszédságban a Nógrádi régióval. Rendkívül gazdag természeti és 

épített kulturális örökséggel rendelkezik. Északon a Szlovák karszt nemzeti park található jellegzetes hegyeivel - Muráò felett a Cigánky 

és Tisovec felett a Hradová nevezetû hegyek tornyosulnak. Mind a két hegyen középkori vár maradványai találhatók. A régió középsõ 

részét a Szlovák érchegység vonulata keresztezi. Domináns része a Tàstie nevezetû hegy. Délen a Magyarországi álam határ vonulatával 

vulkanikus eredetû hegység vonul egyben a Cér hegységgel.

Több vármaradványokat találhatunk ezen a vidéken. A legismertebbek a Muráò-i és Fi¾akovo-i vár. Történelmük Széchy Mária és 

Wesselényi Ferenc grófhoz kapcsolódnak. A gyönyörû �omo�ka-i vár az ismert andezit vízeséssel fontos része ennek a régiónak. Kisebb 

várromokat találhatunk Hajnáèka, Hodejov, Ve¾ký Blh, �ivetice, Ráko�, Gemer településeken is. Ismertek a Bagyoly vár és Hradová.

Rimavská Sobota adminisztratív és kulturális központja ennek a régiónak. Több emlékmû és történelmi épület ékesíti. A városközpont 

dominánsai a fõtéren található két templom, a Szent Keresztelõ János nevét viselõ római katolikus és a református templom. Letérve a 

fõtérrõl, nem messze található az evangélikus templom. A város központjában több polgári épület látható. Ilyenekhez sorolhatjuk a 

Városházat, volt Megye házat, Gimnáziumot, volt Redutot. Az egykori katonai tüzérség laktanya épületében most a Gömör - Kishonti 

múzeum mûködik. A városban Gömöri kép galéria is mûködik.

Gömör templomait a régió kulturális ékszereihez sorolhatjuk. Egyedülálló építészeti stílusain kívül nagyon ismertek a jó állapotban lévõ 

értékes fali festmények. A legrégibbek közé tartozik a Rimavské Janovce-i templom / 12.-13. század forduló/. Méltóan sorolhatók 

hozzá a Kyjatice, Kraskovo, Malé Teriakovce, Rimavská Baòa és Rimavské Brezovo községek templomai is.

Kyjatice településen emlékmû áll a bronzkori Kyjatice-i kultúrára emlékezve. Gömörön több irodalmi személyiség élt és alkotott.  

Drienèany községben élt és alkotott Pavol Dob�inský,  itt is van eltemetve. Ivan Krasko Lukovi�te községben született és itt is van 

eltemetve. Vy�ný Skálnik településen született Ján Botto, Rimavské Brezovo községben alkotott ¼udovít Kubányi iró. Klenovec �en 

született Vladimír Mináè. A Klenovec község környékén fogták el  Juraj Jáno�íkot a hires betyárt, akit aztán a Hrachvo-i kastélyban 

tartottak fogva.

Kerékpárút szempontból fontos természeti látnivalók a Rima és Balog folyók alúviái és a Teplý Vrch, Kurinec  víztárolók.

Jöjjenek el hozzánk, ismerjék meg természeti kincseinket, épített kulturális örökségünket és a Sajó � Rima Eurórégió nyugati részének 

titokzatos zugait. Szívélyesen fogadunk minden látogatót!

Az említett régión át több kerékpárút is vezet. Az északi részen Zvolen és Ko�ice városokat köti össze az Érchegység nevét viselõ 

kerékpárút /012/. Nyugaton Luèenec és Detva városokat a Nógrádi kerékpárút /013/ köti össze, egyben rákötõdik a közép Szlovákia 

kerékpárút hálózatára. Luèenec-rõl indul az Ipoly kerékpárút /009/ �ahy irányába. Kelet felé vezet a 180 kilométeres Szlovák karszt 

kerékpárút /029/.

Hosszabb ideje tervezés alatt álnak a Rimava és Blh folyók völgyiben vezetõ kerékpárutak észak - dél irányba. Idáig csak rövid 

szakaszok voltak megjelölve, így a 036 számú Gömöri és a 037 számú Blh nevét viselõ kerékpárút. Aktuális a Muráò és Fi¾akovo 

várakat összekötõ nagyon atraktív Széchy Mária elnevezésû kerékpárút kialakítása.

Rimavská Sobota környékén több kijelölt kerékpárutat találhatunk. Ezek több napos lehetõséget is nyújtanak megismerni Szlovákiának 

ezt a részét.  

Ezek a szakaszok egyenesen rákötõdnek a Magyarországi kerékpárutakra. Több határ átkelõt is lehet használni. Ilyenek Lenartovce � 

Bánréve, Rimavská Seè � Ózd, Petrovce � Zabar, Tachty � Cered és �iatoro�ská Bukovinka � Salgótarján. 

Kerékpárút szakaszok és bicikli turizmus Gömörben és környékén
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Po cykloturistických trasách jazdí ka�dý na vlastné nebezpeèenstvo! Pri jazde po cestách dodr�iavajte pravidlá cestnej premávky, jazdite za sebou, nie 

ved¾a seba. Pou�ívajte ochrannú prilbu! Pri veèerných dojazdoch nezabúdajte na svoju vidite¾nos� � osvetlenie a reflexnú vestu! 

Dodr�iavajte zásady ochrany prírody, na území NP Muránska Planina náv�tevný poriadok, neodhadzujte odpadky! Pri jazde po po¾ných a lesných 

cestách re�pektujte pohyb po¾nohospodárskych a lesných strojov a mechanizmov � ako hostia vyu�ívate sie� ciest ich majite¾ov. 

Jazdite minimálne v dvojici, majte pri sebe mobilný telefón � dôle�ité èísla  núdzové európske èíslo,   záchranná zdravotná slu�ba, 

 polícia a  hasièský a záchranný zbor.

112 155

158 150

Zásady pohybu na znaèených cykloturistických trasách

A kerékpárutakon mindenki saját felsõségére közlekedik. Autóutakon a biciklizõknek kötelezõ betartani a KRESZ szabályait, egymás mögött és 

nem egymás mellett kell közlekedni. Használjon bukósisakot! Este ne feledkezzen meg a láthatóságról � világítás és fényvisszaverõ mellény. 

Tartsák be a környezetvédelem szabályait a Szlovák karszt Nemzeti park belsõ rendjét, ne dobálja el a hulladékot!  Mezei és erdei utakon vegye 

figyelembe a mezõgazdasági és erdészeti gépek mozgását � vendekként használja a más tulajdonában lévõ utakat. 

Minimálisan ketten biciklizzenek, legyen maguknál mobil telefon. Fontos hívó számok  � európai vészhívás, � mentõ szolgálat, 

 � rendõrség, � tûzoltóság.

112 155 

158 150 

Jelzet kerékpárúton való közlekedés szabályai:
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1.  Región feudálov

Mária Séèi a Franti�ek Ve�eléni

5

Región je známy aj vïaka feudálnym osobnostiam Márie Séèi a Franti�ka Ve�eléniho. Mária Séèi � známa ako krásna a odvá�na 

Muránska Venu�a sa narodila v roku 1610. Poèas stavovského povstania Juraja I. Rákociho sa stala kapitánkou Muránskeho hradu. 

Franti�ek Ve�eléni, ako kapitán Fi¾akovského hradu sa sna�il získa� hrad pre cisára. Zamiloval sa pri tom do Márie a pod¾a povesti 

mu ona hrad vydala. �tastný pár sa zosobá�il v roku 1644 v Jel�avskom ka�tieli. Po odhalení protihabsburského sprisahania uhorskej 

�¾achty, vedeného jej man�elom Franti�kom Ve�elénim (man�el unikol pred popravou svojim úmrtím), bránila Muránsky hrad proti 

vojskám cisárskeho generála J. Sporcka. V roku 1671 ju zatkli, zbavili majetku a uväznili. Jej osobnos� sa stala legendou, jej príbeh 

bol popísaný v dobovej oslavnej básni e�te poèas jej �ivota a stal sa predmetom viacerých literárnych diel.

Cykloturistická trasa Márie Séèi

Pred nieko¾kými rokmi bola vyznaèená pe�ia turistická trasa Márie Séèi, spájajúca 

hrady Muráò a Fi¾akovo. Bola znaèená èervenou turistickou znaèkou. V súèasnosti 

sa otvára mo�nos� vytvori� atraktívnu obdobnú cyklomagistrálu urèenú pre horské 

bicykle. V drvivej väè�ine trasy by viedla spolu s turistickou znaèkou, no v niektorých 

úsekoch by sa od nej odklonila. Trasa by zaèínala v obci Muráò, opaène by v�ak konèila 

pod hradom Muráò, preto�e cesta z obce pod hrad je povolená pre cyklistov iba ako 

jednosmerná vo výstupe.

 Trasa by z Muráòa pokraèovala po ceste do sedla Dielik a odtia¾to by vy�la po lesnej 

ceste k chate Nemcová. Tu by sa spojila s turistickou trasou a pokraèovali by spolu 

po hrebeni pohoria. Pri prechode územím prírodnej rezervácie Tàstie je potrebné 

zosadnú� z bicykla a 800 metrový úsek bicykel potlaèi�. V malej horskej obci Polom 

trasa vedie okolo kostolíka a pokraèuje na juh. Prekri�ujeme cestu è. 526 a neskôr 

cestu Rimavské Brezovo � Kyjatice. Ak máme èas odboèíme v¾avo ku Kyjatickému 

kostolíku do obce s významnou archeologickou lokalitou. 

Prechádzame ïalej nad obcou Kraskovo, isto sa oplatí znova krátko odboèi� prehliadnu� 

si vzácny kostolík. Trasa ïalej pokraèuje cez Horné Záhorany nad prírodnou 

rezerváciou Pokoradzské jazierka a cez Ni�nú Pokoradz vchádza do Rimavskej Soboty. 

V meste je ve¾a zaujímavých pamiatok a objektov me�tianskej architektúry. Odtia¾to 

trasa vedie popri vodnej nádr�i Kurinec do obce Dú�ava. Za obcou v lokalite Maj�a 

trasa ïalej pokraèuje po lesnom hrebienku s poèetnými výh¾admi do sedla a pod vrchol 

Ve¾kého Buèeòa. Cez obec Bulhary trasa pokraèuje do Fi¾akova, kde konèí pod hradom.

Då�ka celej trasy bude 92,8 km, prevý�enie v smere od Muráòa bude 2020/2700 m. 

Trasa bude urèená výluène pre horské bicykle.



1.  A régió feudális urai

Széchy Mária és Wesselényi Ferenc

A régió ismert történelmi személyességei közé tartoznak Széchy Mária és Wesselényi Ferenc. Széchy Mária a szép és merész "Murányi 

Vénusz" - 1610 -ben született.  I. Rákóczi György idején a Muráò-i vár kapitánya volt. Wesselényi Ferenc a Fi¾akovo-i vár kapitánya a 

császárnak akarta megszerezni ezt a várat. Szerelmes lett Máriába és a legenda szerint Széchy Mária ki is adta a Muráò-i várat.  A 

boldog szerelmes pár esküvõje 1644- be volt megtartva a Jel�ava - i kastélyban. A magyar nemesség Habsburg elleni 

összeesküvésnek leleplezése után, amelyet férje Wesselényi Ferenc vezetett, a Muráò-i várat védte a Sporcka császári generális 

vezette sereg ellen. Férjét a halála mentette meg a kivégzéstõl. Széchy Máriát 1671 - be börtönbe csukták és elkobozták vagyonát. 

Személye legendává vált. Még élete folyamán versbe fogalmazódott története, amely ezután több irodalmi mû alapjául szolgált.

Mária Széchy kerékpárút

Évekkel ezelõtt lett kijelölve a Széchy Mária turistaút, amely Muráò és Fi¾akovo várait 

köti össze. Piros turistajelzéssel lett jelölve. Most lehetõség nyílik kialakítani egy 

atraktiv hegyi kerékpárutat mountain bikok részére. A szakasz nagyobb részén a 

turista utat követi, de letérõk is lennének rajta. Muráò községben kezdõdne az út, de 

visszafelé a Muráò-i várban lenne a vége mivel a vár felé vezetõ út bicikliseknek csak 

egy irányú, felfelé vezetve. 

Muráò-tól az út a Dielik nevezetû hegyi nyergébe vezet, ahonnan tovább hegyi úton 

eljutunk a Nemcová nevezetû vendégházhoz. Itt kötõdik a kijelölt turistaútra és 

folytatódik a hegy gerincén. Tàstie nevezetû természetvédelmi területen át, körül belül 

800 métert biciklirõl leszállva tolni kell a biciklinket.A leendõ kerékpárút Polom 

nevezetû kis hegyi településen át a templom körül, dél irányába vezet. Keresztezzük a 

526 számú utat és késõbb a Rimavské Brezovo � Kyjatice községeket összekötõ utat. 

Ha idõnk engedi, balra fordulunk a Kyjatice-i templom felé és a település érdekes 

archeológiai leleteihez. 

Kraskovo községet mellõzzük, de érdemes egy rövid kitérõként megtekinteni a helyi 

templomot. Az út Horné Zahorany felé vezet a Pokoradz -i kis tavak természetvédelmi 

területen át és Ni�ná Pokoradz települést elhagyva Rimavká Sobota- ra ér. Több 

emlékmû és történelmi épület ékesíti a várost. Folytatva az utat a Kurinec víztároló 

mellett elérjük Dú�ava települését. Utána erdei gerincen folytatjuk az utat a Maj�a 

puszta felé, egészen a Ve¾ký Buèeò hegyre ahonnan szép kilátás van a környékre. Az 

utunk Bulhary községen át  a Fi¾akovo -i vár alatt ér végett.

A útszakasz hossza 92,8 km, emelkedése Muráò felé 2020/2700 m lesz. Az útszakasz 

kimondottan mountain bikok részére lesz kialakítva.
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2.  Rudohorská cyklomagistrála - Stred

Popis trasy:

Trasa zaèína v Kokave nad Rimavicou. Po ceste è. 526 nás èaká nároènej�ie 

stúpanie do sedla Chorepa. Z neho klesneme do Klenovca (mo�nos� odboèi� 

k vodnej nádr�i Klenovec). Pokraèujeme v�ak ïalej do mesta Hnú��a. Tu kri�ujeme 

Cyklomagistrálu Gemer � Horehronie � Liptov. Mesto má bohatú históriu spojenú 

s baníctvom a �eleziarstvom. K pamiatkam patria rímskokatolícky kostol, 

evanjelický kostol a kaplnka s kryptou na Cintorínskom và�ku. Z mesta nás èaká 

zasa pomerne nároèný výjazd, v závere v serpentínach do sedla Brezina a 

následný zjazd smerom na východ. Míòame odboèky na Brádno a Poproè a stále 

sa k¾ukatíme v krásnom lesnom prostredí. Èoskoro sa dostaneme na rázcestie 

s Cyklomagistrálou Blhu. Tá zaèína na na�ej trase a cez Potok pokraèuje k vodnej 

nádr�i Teplý vrch. Na�a trasa v�ak pokraèuje vlnením sa v svahoch Slovenského 

Rudohoria, striedajúcimi sa stúpaniami a klesaniami cez Ratkovú do Ploského. 

Trasa ïalej pokraèuje neznaèene po ceste è. 526 cez Ráko� so Jel�avy. 

012

900/870 m

35,8 km

EV.È

cestná/úti

Serpentínami podhorím Slovenského rudohoria

2. Érchegység kerékpárút középsõ rész - Szerpentineken a Szlovák érchegység erdei alatt

7

Charakteristika: 

Dia¾ková cyklomagistrála spájajúca mestá Zvolen a Ko�ice, 

vedená podhorím Slovenského Rudohoria. V súèasnosti 

vyznaèená jej západná a stredná èas�. Vedie po �tátnych 

cestách 2. a 3. triedy ju�ným podhorím. Zo Zvolena 

prechádza do Detvy a Hriòovej a pokraèuje cez Kokavu 

nad Rimavicou na Gemer. Popisovaný stredný úsek je stredne 

nároèný. 

SPORT

400

300

600

50 10 25 30 35,815 20

500



Jellegzetessége: 

Zvolen és Ko�ice városokat összekötõ kerékpárút, amely a 

Szlovák érchegység erdei alatt vezet. Jelenleg a szakasz 

nyugati és közép része van kijelölve. 2. és 3. osztályú autó 

utakon vezet tovább a déli erdõk alatt. Zvolen várost 

elhagyva Detva és Hriòová felé haladunk, Kokava nad 

Rimavicou át Gömörig.  A szakasz középsõ része közepes 

nehézségi fokú.

8

Vezetése: 

Az útszakasz Kokava nad Rimavicou községben kezdõdik. Igényesebb rész következik a 

526 számú úton - Liptov. A város gazdag történelme a bányászattal és a vas 

feldolgozásával van össze kötve. A nézni valók közé tartozik a római katolikus és 

evangélikus templom, és a Temetõ hegyen található kis kápolna kriptájával. A városból 

elindulva megint nehezebb szakasz vár ránk. Felfelé szerpentineken emelkedve elérjük a 

Brezina nevezetû hegyi nyerget és lefelé kelet felé haladunk. Közben mellõzük a Brádno - 

ra és Poproè � ra vezetõ elágazásokat és a gyönyörû erdei környezetben tovább 

kanyargunk. Nemsokára elérjük a Blh nevét viselõ kerékpárút keresztezõdését. Ez a 

kerékpárút a mi szakaszunkon kezdõdik és Potok településen át a Teplý Vrch-i víztároló 

felé vezet. Utunkat tovább a Szlovák érchegység hullámzó lejtõin fojtatjuk Ratková-n át 

Ploské településre. Kerékpárutunk az 526 számú úton vezet tovább Ráko� �on át 

Jel�avára. Ez a rész nincsen jelölve.



3.  Cyklomagistrála Blhu

Popis trasy:

Trasa zaèína na Rudohorskej cyklomagistrále na ceste è. 526. 

Ak putujeme odtia¾to, èaká nás sústavné klesanie, ak v opaènom 

smere, tak zasa sústavné klesanie. Po krátkom zjazde prejdeme 

do obce Rovné a pokraèujeme krásnym prírodným prostredím 

do obce Potok. Naïalej mierne klesáme po ceste popri rieèke Blh 

a èoskoro míòame po ¾avej strane chránenú prírodnú lokalitu 

Alúvium Blhu. Minieme aj horáreò a vchádzame do obce 

Hru�ovo. Po ceste ponad Drienèany pokraèujeme smerom 

na obec Teplý vrch. Pred òou máme po ¾avej ruke chránené 

územie Hikóriový porast, za ním je vodná nádr� Teplý vrch. 

Pre rekreáciu sa vyu�íva jej druhý breh. Z obce Teplý vrch 

pokraèujeme po ceste do Ve¾kého Blhu. V obci sa nachádza 

ka�tie¾ a dva kostoly. V tomto mieste zatia¾ Cyklomagistrála 

Blhu konèí. 

037

280/110 m

21,3 km

EV.È

Z Rudohorskej cyklomagistrály k vodnej nádr�i Teplý vrch

9

Charakteristika: 

Dia¾ková cyklomagistrála, zaèínajúca na Rudohorskej 

cyklomagistrále a plánovaná vies� dolinou Blhu smerom 

na juh. V súèasnosti je vyznaèený jej 21,3 km severný 

úsek, ktorý zaèína nad obcou Rovné a konèí v obci 

Ve¾ký Blh. Zaujímavos�ou na trase sú krásne prírodné 

zákutia rieèky Blh, vodná nádr� Teplý vrch a pamiatky 

obce Ve¾ký Blh.

3. Érchegység kerékpárút középsõ rész - Szerpentineken a Szlovák érchegység erdei alatt

cestná/úti

SPORT
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Jellegzetessége: 

Zvolen és Ko�ice városokat összekötõ 

kerékpárút, amely a Szlovák érchegység 

erdei alatt vezet. Jelenleg a szakasz nyugati 

és közép része van kijelölve. 2. és 3. 

osztályú autó utakon vezet tovább a déli 

erdõk alatt. Zvolen várost elhagyva Detva és 

Hriòová felé haladunk, Kokava nad 

Rimavicou át Gömörig.  A szakasz középsõ 

része közepes nehézségi fokú.

10

Vezetése: 

Az útszakasz Kokava nad Rimavicou községben kezdõdik. Igényesebb rész következik a 

526 számú úton - Liptov. A város gazdag történelme a bányászattal és a vas 

feldolgozásával van össze kötve. A nézni valók közé tartozik a római katolikus és 

evangélikus templom, és a Temetõ hegyen található kis kápolna kriptájával. A városból 

elindulva megint nehezebb szakasz vár ránk. Felfelé szerpentineken emelkedve elérjük a 

Brezina nevezetû hegyi nyerget és lefelé kelet felé haladunk. Közben mellõzük a Brádno - 

ra és Poproè � ra vezetõ elágazásokat és a gyönyörû erdei környezetben tovább 

kanyargunk. Nemsokára elérjük a Blh nevét viselõ kerékpárút keresztezõdését. Ez a 

kerékpárút a mi szakaszunkon kezdõdik és Potok településen át a Teplý Vrch-i víztároló 

felé vezet. Utunkat tovább a Szlovák érchegység hullámzó lejtõin fojtatjuk Ratková-n át 

Ploské településre. Kerékpárutunk az 526 számú úton vezet tovább Ráko� �on át 

Jel�avára. Ez a rész nincsen jelölve.



4.  Cyklomagistrála Liptov - Horehronie - Gemer

Popis trasy:

Trasa zaèína v Rimavskej Sobote, prek¾uèkuje ulièkami smerom na severozápad a 

prekraèuje cestu è. 50 neïaleko benzínového èerpadla a po hrádzi a v alúviu rieèky 

Rimavy pokraèuje smerom na sever. Prechádza krajom obce Èerenèany popri rieèke 

smerom na Vy�né Teriakovce. Tu sa oplatí odboèi� krátko vpravo na Malé Teriakovce, 

nachádza sa tu krásny evanjelický kostol z 15. storoèia so vzácnym kazetovým stropom.  

Pokraèuje ïalej smerom na Vrbovce nad Rimavou, pred obcou sa napojí na asfaltovú 

cestu a odboèí doprava na Ni�ný Skálnik. Trasa prejde obcou a pokraèuje na Vy�ný 

Skálnik, kde odbáèa v¾avo smerom na Hrachovo. V obci je ka�tie¾ a 2 kostoly. V Hrachove 

sa trasa dostáva na hlavnú cestu  a pokraèuje po ceste cez Rimavskú Baòu (pôvodne 

románsky prestavaný kostol s nástennými ma¾bami)  do Rimavského Brezova. V obci 

sa nachádza vzácny evanjelický kostol z 13. storoèia s nástennými ma¾bami. Odtia¾to 

ostáva e�te 4 km do Hnú�te, kde trasa kri�uje Rudohorskú cyklomagistrálu.

5585, 040

80/160 m

23,6 km

EV.È

MTB 

Z Gemera na Rudohorskú cyklomagistrálu

4. A Gemer-Horehronie-Liptov elnevezésû kerékpárút - Gömörrõl az Érchehygség kerékpárútra

11

Charakteristika: 

Pôvodne dia¾kovú Gemerskú cyklomagistrálu sme vèlenili 

do dlhej Cyklomagistrály  Gemer � Horehronie � Liptov. Ako 

napovedá jej názov, vedie 3 regiónmi, plánuje sa ich prepojenie 

sedlami Burda v Muránskej planine a Priehyba v Nízkych 

Tatrách. Bude zaèína� v Rimavskej Sobote a konèi� na Liptovskej 

cyklomagistrále v lokalite Èierny Váh. V súèasnosti je zatia¾ 

zelenou farbou vyznaèený ju�ný úsek Rimavská Sobota � 

Hrachovo a èervenou farbou úsek Hrachovo � Rimavské 

Brezovo.  Zaujímavos�ou na trase sú pamiatky le�iace na 

Gotickej ceste � pamiatky Rimavskej Soboty, kostoly v Malých 

Teriakovciach, Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove, ako aj 

pamiatky Hrachova.    

SPORT
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12

Jellegzetessége: 

Az eredeti Gömöri kerékpárút a Gemer � Horehronie � 

Liptov elnevezésû kerékpárútba volt beépítve. Ahogyan a 

neve is elárulja, három régión át vezet és a Murányi fensik 

Burda nevezetû hegyi nyereg és az Alacsony Tátra Priehyba 

átkötése van tervben. Rimavská Sobota �án fog kezdõdni és 

a Liptói kerékpárút Èierny Váh környékén fog végzõdni. 

Jelenleg zöld jelzéssel a Rimavská Sobota � Hrachovo, piros 

jelzéssel pedig a  Hrachovo � Rimavské Brezovo szakasz 

van jelölve. E szakasz nevezetességei közé tartoznak a  

Malé Teriakovce, Rimavská Baòa és Rimavské Brezovo 

templomai, amelyek a Gótikus út részét alkotják. Érdemes 

megtekinteni Hrachovo nevezetességeit is.

Vezetése: 

Ez a kerékpárszakasz Rimavská Sobota-án kezdõdik és elhagyva a város kis 

kanyargós utcáit északnyugat felé halad. Nem messze a benzinkúttól az 50 számú 

autóutat keresztezve a Rimava folyó gátján észak felé folytatódik. Èerenèany 

települést érintve folytatja útját a folyó mentén Vy�né Teriakovce településre. Itt 

érdemes egy kis kitérõvel ellátogatni Malé Teriakovce településre ahol egy nagyon 

szép 15. századból származó templom kazettás mennyezetét csodálhatjuk meg. A 

szakasz tovább folytatódik Vrbovce nad Rimavou felé. A község elõtt az aszfaltos 

burkolatú útra kötõdik és Ni�ný Skálnik felé jobbra kanyarodik majd Vy�ný Skálnik 

felé vezet bal irányba Hrachovo felé. Itt megtekinthetjük a helyi kastélyt és a 

település két templomát. Hrachovot elhagyva a fõ útra jutunk és folytatjuk utunkat 

Rimavská Baòa településen át /eredetében román stílusban épült, késõbb át 

alakított templom szép freskókkal/ Rimavské Brezovo községbe. A 13. századból 

származó helyi evangélikus templom falian egyedülálló freskókat láthatunk. Innen 

már csak 4 kilométer Hnú��a-ra, ahol a szakaszunk keresztezi az Érchegység 

kerékpárutat.



5.  Cyklomagistrála Márie Séèi

Popis trasy:

Popis trasy je v súlade s pravidlami jazdy na bicykli v NP 

Muránska planina, uvedenými vy��ie!) Trasa zaèína na Chate 

Zámok pod Muránskym hradom. Odtia¾to vedie postupným 

klesaním po dobrej lesnej ceste do lokality Ve¾ká Lúka. Tu sa 

kri�ujú viaceré cykloturistické trasy Muránskej planiny. Trasa ïalej 

pokraèuje po kvalitnej lesnej ceste strmým klesaním a� do obce 

Muráò. V tomto úseku v�ak musí cyklista ís� pe�o a tlaèi� bicykel, 

nako¾ko tento úsek cesty je jednosmerný a zakazuje zjazd 

cyklistom kvôli bezpeènosti a èastej premávke lesných vozidiel. 

Túto cestu v opaènom smere (t.j. Muráò - Ve¾ká Lúka) v�ak mô�e 

cyklista absolvova� v sedle bicykla. 

049

760/660 m

22,1 km

EV.È

Z Muránskeho hradu na Tri Chotáre

13

Charakteristika: 

Plánovaná dia¾ková MTB cyklomagistrála spájajúca Fi¾akovský 

hrad s hradom Muráò. Jej då�ka bude 92,8 km. Výlet popisuje 

prvý úsek vyznaèenej severnej vetvy tejto trasy. 

Je charakteristický nároènými tiahlymi stúpaniami a technicky 

nároènými zjazdami.  Hlavným magnetom tohto úseku sú 

Muránsky hrad, chata Zámok pod hradom a pamiatky obce 

Muráò. Pozor! Trasa v smere na juh zaèína v obci Muráò, preto�e 

cesta pod Muránsky hrad na bicykli je povolená len v jazde 

nahor. Naopak trasa v smere z juhu na sever pokraèuje z obce 

Muráò a� pod hrad, prièom na pokraèovanie je potrebné pou�i� 

iné cykloturistické trasy (alebo s bicyklom zís� pe�o do obce 

Muráò!).

5. A Széchy Mária kerékpárút - A Muráò-i vártól aTri Chotáre hegyig
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Jellegzetessége: 

A tervezett MTB kerékpárút, amely a Fi¾akovo-i és Muráò várait 

köti össze 92,8 km hosszú. Kirándulásunk a szakasz elsõ északi 

részét mutatja be. Jellemzõje hogy hosszú emelkedések és 

igényes, jó technikát igénylõ lejtések váltják egymást. A 

szakasz fõ vonzó ereje Muráò vára, a vár aljában található 

Zámok nevezetû vendég ház és Muráò község nevezetességei. 

Figyelem! Dél irányban a szakasz Muráò községben kezdõdik 

mivel az út Muráò vára alatt egy irányú, és csak a várra felfelé 

engedélyezett. Visszafelé dél irányából közelítve észak felé 

Muráò községen át vezet az út egészen a vár alá. A 

folytatáshoz viszont más kerékpárutakat kell igénybe venni / 

vagy biciklivel gyalog lemenni Muráò községbe!/

14

Vezetése: 

Ez a kerékpárút szakasz csak a Murányi fensík Nemzeti park szabályai szerint kerékpározható / lásd a fenti figyelmeztetõt/. A szakasz 

a Muráò vára alatt lévõ Zámok nevezetû vendég háznál kezdõdik. Innen fokozatos lejtéssel, jó erdei úton Ve¾ká Lúka felé vezet. Itt a 

Murányi fensík több kerékpárútja keresztezi egymást.  Nagyon jó erdei úton meredeken leérünk Muráò községbe. Ezen a részen a 

biciklizõnek gyalog kell tolnia kerékpárját, mivel az út egyirányú és a biztonság kedvéért és gyakori erdei gépek mozgása miatt tiltva 

van a kerékpáron való közlekedést. Fordított irányban viszont ezt a szakaszt biciklizve meg lehet tenni. 

Muráò községbõl az 531-es számú aszfaltos burkolatú út vezet Tisovec irányába egészen a Dielik hegyi nyeregbe. Itt balra fordul és jó 

minõségû penetrált erdei út vezet tovább. Enyhe emelkedõ vár ránk egészen a Nemcová nevezetû turistaházhoz. Egyszer átszeli, és 

másodszor rátér a piros jelzésû turistaútra. Innen már együtt vezet az út a Tri Chotáre nevezetû hegyre. Az egész szakaszon gyönyörû 

kilátásban gyönyörködhetünk és az utunk egész sor szép természeti látványon vezet át. Tovább már csak a turistajelzésû úton 

folytatjuk utunkat.

Z obce Muráò trasa vedie po asfaltovej ceste II.triedy è.531 smerom na Tisovec a� do sedla Dielik. Tu odboèuje v¾avo na dobrú lesnú 

penetrovanú cestu. Odtia¾to pokraèuje tiahlym miernym stúpaním a� ku chate Nemcová. Raz pretne a druhý krát vyjde na èervenú 

turistickú znaèku. Od chaty u� vedie spolu s òou po chodníku a� do lokality Tri Chotáre. Celá trasa ponúka nádherné výh¾ady a prevedie 

cyklistu mno�stvom zaujímavých a krásnych prírodných lokalít.  Ïalej pokraèujeme po neznaèenej cyklotrase po èervenej turistickej 

znaèke. 



Popis trasy:

Trasa zaèína v sedle Horný Buèeò na kri�ovatke 

viacerých turistických trás.  Odtia¾to vedie po dobrej 

lesnej ceste spolu s èervenou turistickou trasou 

popod vysielaè Ve¾ký Buèeò. Odtia¾to je krásny 

výh¾ad. Trasa sa tu napojí na kvalitnú obslu�nú 

asfaltovú cestu a mierne klesá. Prechádza 

cez lokalitu Ve¾ký Buèeò � Zvá�nica. Tu sa odpojí  

od èervenej turistickej znaèky. Asfaltová cesta 

pokraèuje cez obec Bulhary a napojí sa na cesty 

III.triedy, po ktorých pokraèuje a� do ná�ho cie¾a � 

mesta Fi¾akovo. Popri miestnej radnici ide 

k Fi¾akovskému hradu. Ten tvorí dominantu mesta 

a urèite si nenecháme príle�itos� vystúpi� naò 

a rozhliadnu� sa na mesto a jeho okolie. 

049

100/330 m

9 km

EV.È
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Charakteristika: 

Plánovaná dia¾ková MTB cyklomagistrála spájajúca 

Fi¾akovský hrad s hradom Muráò. Jej då�ka bude 

92,8 km. Výlet popisuje prvý úsek vyznaèenej ju�nej 

vetvy tejto trasy. Je charakteristický tiahlym klesaním 

(opaène stúpaním). Trase je vedená po spevnenej lesnej 

ceste, resp. asfaltovej ceste. Hlavným magnetom tohto 

úseku je hrad Fi¾akovo a pamiatky Fi¾akova. 

6.  Cyklomagistrála Márie Séèi

Zo sedla Ve¾ký Buèeò k Fi¾akovskému hradu

6. A Széchy Mária kerékpárút - A Ve¾ký Buèeò hegyi nyeregbõl a Fi¾akovo váráig

MTB 

SPORT
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Jellegzetessége: 

Az MTB tervezett kerékpárútja  a Fi¾akovo és 

Muráò várait köti össze 92,8 km 

hosszúságban. Kirándulásunk a szakasz elsõ 

kijelölt déli részét mutatja be. Hosszú lejtés 

jellemzi ezt a szakaszt / fordítva 

emelkedés/. A szakasz szilárd felületû erdei 

utakon, illetve aszfaltos burkolatos úton 

vezet. Fõ vonzója Fi¾akovo vára, és Fi¾akovo 

város nevezetességei.

16

Vezetése: 

A kerékpárút szakasz a Horný Buèeò hegyi nyergében 

kezdõdik ahol több kerékpárút is keresztezi egymást. Innen a 

turista jelzett úttal egyben a piros jelzés vezet jó állapotban 

lévõ erdei utakon a Ve¾ký Buèeò hegyen lévõ adóvevõhöz. 

Innen gyönyörû a kilátás. Az utunk jó minõségû aszfaltos 

burkolatú útra kötõdik és enyhén lejt. Ve¾ký Buèeò � Zvá�nica 

részén vezet tovább. Itt elhagyja a piros jelzésû utat. Az 

aszfaltos burkolatú út  Bulhary községen át a III. osztályú 

autóúton folytatódik a célunkig -  Fi¾akovo városába. A 

városházát mellõzve a várhoz vezet. A vár a város dominánsa 

és egészen biztosan nem hagyjuk ki a lehetõséget felmenni rá, 

és letekinteni a városra és környékére.



7.  Slavo�ovský tunel

Popis trasy:

Trasa zaèína na námestí v Revúcej, kri�ovatke viacerých 

cykloturistických trás. Odtia¾to vedie po ceste druhej triedy do obce 

¼ubeník, po odboèení do¾ava pokraèuje miestnou komunikáciou 

do obce Chy�né. Tu sa nachádza opevnený kostol s drevenou zvonicou. 

Ïalej pokraèuje �trkovou cestou do obce Mní�any. Na tomto úseku je 

nie najkraj�í výh¾ad na Jel�avské lomy, v ktorých sa �a�í magnezit.  

Z Mní�an po lesnej ceste trasa pokraèuje popod Koprá�sky viadukt 

ku Koprá�skemu tunelu, ktorý je dlhý 245 m. Ïalej po �elezniènom 

násype pokraèuje k Slavo�ovskému tunelu, ktorý má då�ku 2401 m. 

Po výjazde z tunela vedie trasa lesnou asfaltovou cestou do obce 

Slavo�ovce, ktorá je rodiskom známeho slovenského rozprávkara 

Pavla Dob�inského. V  miestnej papierni sa dodnes vyrábajú �kolské 

zo�ity. Po ceste tretej triedy trasa pokraèuje cez obec Ochtiná do obce 

Ro�tár, èas� Medený Hámor. Tu sa kri�uje s cyklomagistrálou 

Slovenský kras. Odtia¾to je mo�ný výstup na Ple�iveckú planinu 

a k Ochtinskej aragonitovej jaskyni. 

2589

660/680 m

25 km

EV.È

MTB 

Bicyklom po technických unikátoch

7. A Slavo�ov-i alagút - Biciklivel a technika nyomában

17

Charakteristika: 

Atraktívna MTB cykloturistická trasa spája po nedokonèenej 

�elezniènej trati cez Koprá�sky  a Slavo�ovský tunel Gemer 

so Slovenským krasom (Ple�iveckou planinou). Hlavným 

magnetom tejto cykloturistickej trasy sú technické pamiatky, 

ktoré absolvujeme na bicykli  � Koprá�sky viadukt a tunel a 

Slavo�ovský tunel.  Pozor � pri prejazde tunelom je 

potrebné ma� na bicykli osvetlenie! Takisto je potrebné da� 

pozor na stredovú odvodòovaciu �trbinu a jazdi� vpravo!
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Jellegzetessége: 

A nagyon atraktív MTB kerékpárút a Koprá�-i

és  Slavo�ov-i  alagúton át köti össze Gömört 

a Szlovák karsztal / Ple�iveci fensíkal/.Ennek 

a kerékpárútnak a legnagyobb vonzói az itt 

található technikai érdekességek, amelyeket 

biciklirõl tekinthetünk meg. Ezek a Koprá�-i 

viadukt és alagút, és a Slavo�ov-i alagút. 

Figyelem! Az alagúton át csak világítva lehet 

biciklizni! Vigyázni kell az út közepén húzódó 

vízelvezetõ résre. Jobb oldalon kell haladni!
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Vezetése: 

A kerékpárútszakasz Revúcán kezdõdik ahol több kerékpárút is 

keresztezi egymást. Innen II. osztályú út vezet ¼ubeník 

településre ahonnan balra fordulva a helyi utakon Chy�né 

községbe jutunk. Itt megtekinthetjük az erõdítménnyel körül vett 

templomot és a fából készült haranglábját. Kavicsos úton 

haladunk tovább Mní�any településre. Ezen a szakaszon a 

legszebb a kilátás a Jel�ava-i magnezit bányákra. Tovább erdei 

utakon haladunk elérve a Koprá�-i viaduktot és alagutat, amely 

245 m hosszú. A vasúti töltésen folytatva a Slavo�ov-i alagúthoz 

érünk, amely 2401 m hosszú. Kiérve az alagútból erdei aszfaltos 

burkolatú úton haladunk Slavo�ovce községbe. Itt született Pavol 

Dob�inský az ismert Szlovák meseíró.  A helyi papírgyárban, a 

mai napokban is iskola füzetek készülnek. Tovább haladunk III. 

osztályú úton Ochtina településen át Ro�tár településre,  Medený 

Hámor részre. Itt keresztezi egymást a Szlovák karszt 

kerékpárúttal. Innen lehetõség van felmenni a Ple�ivec-i fensíkra 

és az Ochtinai barlanghoz.



 �A Sajó � Rima Eurórégió keleti részének legszebb kerékpáros túrái� 

nevezetû  elektronikus útmutatója a �Sajó � Rima Eurórégió keleti részén található határ menti kerékpárutak felújítása� 

nevezetû pályázat által lett létrehozva. A pályázat a Szlovák közlekedési, építészeti és regionális fejlesztési minisztérium 

költségvetésébõl volt támogatva.
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