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Napjainkban Magyarországon és Horvátországban egyre nagyobb ér-
deklődés mutatkozik a horvát-magyar határterület természeti értékeinek 
megismerése, az aktív természet közeli időtöltés iránt. A dél-dunántúli 
területek természeti adottsága, a változatos szépségű tájak és a relatív 
alacsony szintkülönbségek jó lehetőséget kínálnak a kerékpározáshoz. A 
magyar-horvát határvidéken a természeti értékek megőrzését is pozitívan 
befolyásolja a kerékpáros közlekedés, a  kerékpáros hálózatok fejlesztése. 
A javuló feltételek segítik az egészséges életmód, a környezetbarát közle-
kedés, a környezetbarát közlekedési eszközök fokozottabb használatának 
ösztönzését, és a forgalombiztonsági helyzet javítását. Távlati cél a gépjár-
műforgalom és a kerékpáros forgalom szétválasztása, ehhez kínál jó lehe-
tőséget a kerékpárutak árvízvédelmi töltéseken történő vezetése.

A megvalósítás határon átnyúló hatása
A kijelölt nemzetközi kerékpáros túraútvonalak jó lehetőséget nyújta-
nak a szomszédos országok megismerésére.  A Dráva völgyében hala-
dó Három Folyó Kerékpáros Túraútvonal Ausztriából indul Szlovénián 
keresztül, és Magyarországon a Dráva és a Duna közti szakaszon a Dél-
Baranyai dombság lankáin halad. A horvát oldalon kapcsolódik hozzá a 
Pitomača – Légrád kerékpáros túra-útvonal nyomvonala.
A projekt célja a horvát-magyar határ menti térség bekapcsolása a 
nemzetközi kerékpáros túraútvonalak hálózatába, ezáltal a turisztikai 
vendégforgalom növelése.

Kiindulási helyzet bemutatása, a pályázat helyszínei
A 14 éve megépült szakasz része a Három Folyó Kerékpáros Túraútvo-
nalnak, melynek burkolata a Révfalu-Drávasztára közötti 3,2 km-es szaka-
szon megrongálódott, szükséges volt helyreállítani. A Révfalui leágazónál 
egy Piknik Pont került kialakításra, mely lehetőséget nyújt a megfáradt 
kerékpárosoknak, turistáknak a megpihenésre, szalonnasütésre, főzésre.
Az Interreg IIIA pályázat keretében 2006-2008 között elkészült a Dráva 
árvízvédelmi töltés 58-65 töltéskilométer közötti szakasz kerékpárút 
terve a Három Folyó Kerékpáros Túraútvonal Felsőszentmárton-Szent-
borbás közti szakaszának alternatívájaként. Ennek a új szakasznak kivite-
lezési munkáit valósítottuk meg a projekt keretei között.
A projekt keretében 17,225 km kerékpárút készült Horvátország terüle-
tén két töltés szakaszon. Az egyik szakasz a Duna-Dráva töltésen halad, 
mely Eszék városát köti össze a régió egyik legvonzóbb természeti cél-
pontjával, az Eszék-Baranya megyében található Kopácsi rét Természet-
védelmi Területtel. A másik a projektben érintett töltésszakasz a Duna 
mentén Darázs községet a térség északi részén található horvát-magyar 
határral köti össze.

A projekt célkitűzése és várható eredményei
Elsődleges célcsoport a térségbe látogató turisták, túrakerék-párosok, 
és kerékpáros szervezetek, valamint az aktív szabadidő eltöltést válasz-
tó helyi lakosság. Másodlagosan a közlekedési céllal kerékpárutat hasz-
náló elsősorban helyi lakosok, horgászok, valamint a terület fenntartását 
és ellenőrzését végző szervek (nemzeti park, erdészet, vízügy, határőri-
zeti szervek szakemberei).
A kerékpárút segíti a helyi lakosság falvak közti közlekedését, lehetősé-
get kínál nemcsak a környezetbarát közlekedést támogatóknak, hanem 
a kedvezőtlen anyagi helyzetben levőknek (anyagi okokból kerékpárt 
használóknak), gyerekeknek, iskolai csoportoknak és gyalogosoknak a 
biztonságosabb közlekedés megteremtésére. A szilárd burkolatú árvíz-
védelmi töltés ugyanakkor segíti az árvíz-védekezésben résztvevő szak-
emberek közlekedését is.

Vezető kedvezményezett: Hrvatske Vode (Horvát Vizek)
Projekt partner: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közösségi támogatás teljes összege: 1.699.299.91 EUR
Projekt időtartama: 2013.05.01. – 2014.12.31. 

A beruházás a Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation 
Programme 2007-2013 keretein belül valósulhatott meg. 

Jelen tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

U Mađarskoj i Hrvatskoj se pojavljuje sve veći interes za aktivnu razonodu 
u prirodi te upoznavanje prirodnih vrijednosti graničnog područja između 
dvaju država. Prirodna obilježja regije južnog Podunavlja, krajolici različitih 
divota i relativno male visinske razlike pružaju dobre mogućnosti za bicikli-
ste. Biciklistički promet i razvoj biciklističkih putnih mreža pozitivno utječe na 
očuvanje prirodnih vrijednosti na graničnom području Mađarske i Hrvatske. 
Sve bolji i bolji uvjeti potiču zdravi stil života, promet uz očuvanje prirode, po-
jačano korištenje ekoloških prometnih sredstava, te poboljšanje prometne 
sigurnosti. Dugoročni plan odnosi se na razdvajanje biciklističkog prometa 
od prometa motornim vozilima, a za to dobru mogućnost predstavlja po-
stavljanje biciklističkih staza preko nasipa.

Prekogranični utjecaj
Međunarodne rute namijenjene biciklistima pružaju dobru mogućnost za 
upoznavanje susjednih zemalja. Biciklistička ruta nazvana Tri Rijeke u dolini 
Drave počinje u Austriji, prelazi preko Slovenije, do Mađarske na području 
između Dunava i Drave, preko brda južne Baranje. Na hrvatskoj strani ruta 
se spaja sa biciklističkom rutom Pitomača – Légrád.

Cilj projekta je povezati granično područje Hrvatske i Mađarske u mrežu 
međunarodnih biciklističkih ruta, i s time povećati protočnost turista.

Predstavljanje početnog stanja, natječaji
U Mađarskoj, ruta izgrađena prije 14 godina dio je rute Tri Rijeke, koja je 
djelomice, na dionici od 3,2 kilometara oštećena između naselja Révfalu 
i Drávasztára, i koju je bilo potrebno popraviti. Kod rukavca blizu naselja 
Révfalu je osnovan Piknik Pont (Piknik Točka), omogućujući izmorenim bi-
ciklistima i turistima odmaranje, kuhanje ili roštiljanje.
Unutar okvira natječaja Interreg IIIA, izrađen je projekt za biciklističku stazu na 
poplavnom nasipu Drave između 58. i 65. kilometara u Mađarskoj, kao alter-
nativna putanja dijela biciklističke rute Tri Rijeke između naselja Felsőszentmár-
ton i Szentborbás. U okviru projekta izvedena je izgradnja te nove dionice. 
U Hrvatskoj je u sklopu ovog projekta uspostavljeno 17,225 kilometara bi-
ciklističkih staza, izgrađenih na krunama dvaju nasipa: na nasipu Drava-
Dunav, koji spaja urbanu sredinu – grad Osijek, s jednom od najprivlačnijih 
prirodnih odredišta u regiji, Parkom prirode Kopački rit, Osječko-baranjskoj 
županiji, te na nasipu koji spaja mjesto Draž, s mađarsko-hrvatskom grani-
com na samom sjeveru iste županije.

Očekivani ishodi projekta
Prvenstvena ciljna grupa su turisti, biciklisti i biciklističke organizacije, koje po-
sjećuju područje, te dio stanovništva koja slobodno vrijeme želi aktivno pro-
vesti. Sekundarni ciljevi odnose se na osobe koje koriste biciklističke staze pr-
venstveno s ciljem prometovanja, tj. mještani, ribolovci, te organizacije koje 
održavaju i provjeravaju područje (stručnjaci nacionalnog parka, šumarstva, 
vodnog gospodarstva, graničnih služba)
Biciklistička ruta poboljšava uvjete u prometu mjesnih naselja, pruža mo-
gućnost za stvaranje sigurnijeg prometa ne samo za one koji podupiru eko- 
promet, nego ljudima slabijeg imovinskog stanja (koji koriste bicikli iz gospo-
darske nužde), djeci, školskim grupama i pješacima. Istovremeno, poplavni 
nasipi s moderniziranom i ojačanom krunom pomažu i prometu stručnjaci-
ma koji sudjeluju u obrani protiv poplava.

Glavni korisnik: Hrvatske Vode
Partneri projekta: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Vodno Ravnatelj-
stvo Južnog Podunavlja)
Ukupni iznos društvene podrške: 1.699.299.91 EUR
Vremenski rok projekta: 1. svibnja 2013 – 31. prosinca 2014

Ulaganje se ostvarilo unutar okvira IPA prekograničnog programa 
Mađarska-Hrvatska 2007. – 2013.

Ovaj sadržaj nije službeni stav Europske Unije.


