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Trenčín, 30. august 2016 
Trenčianska župa obnovila 140 km cykloturistických značení 

V pondelok 29. augusta 2016 osadil predseda TSK Jaroslav Baška spolu so zástupcami 

Slovenského cykloklubu Michalom Hlatkým a Ľubošom Krajčíkom nové cykloturistické 

značenia v Handlovej, ktoré sú súčasťou obnovy na trase Bojnického cyklookruhu: Handlová – 

Remata – Nedožery – Nitrianske Pravno. Časť trasy absolvoval na bicykli s trenčianskym 

županom aj podpredseda TSK Richard Takáč, krajský cyklokoordinátor Radovan Hladký 

a riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín Eva Frývaldská.   

Na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) so 

Slovenským cukloklubom (SCK) a Klubom slovenských turistov (KST) v roku 2014, sa realizuje 

postupná obnova a preznačovanie turistických a cykloturistických značení v kraji, ako aj 

tvorba nových trás. TSK každoročne investuje do obnovy značení 20 tis. eur. „Som rád, že 

naša spolupráca neostala iba na papieri. TSK chce okrem cykoturistiky budovať aj 

cyklochodníky, aby ľudia mohli za prácou jazdiť na bicykli. Pripravená cyklostratégia bude 

schvaľovaná na septembrovom zastupiteľstve,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

S cieľom podporiť zdravý životný štýl a rozvoj cestovného ruchu v minulom roku pribudlo na 

území TSK 16 km a tento rok 20 km úplne nových trás. Novooznačená cesta z Chaty pod 

Inovcom na Dubodiel, Hrebeňovka Javorníkov i trasa Papajské sedlo – Lazy pod Makytou  

ponúkajú vyžitie pre cyklistov všetkých úrovní a na svoje si prídu aj turisti.  

Vďaka vzájomnej spolupráci sa každoročne zvyšuje počet nových, obnovených a preznačených 

cykloturistických trás, umiestnených cyklosmerovníkov a cyklosmeroviek, ale aj informačných 

tabuliek a kilometre maľovaného značenia „C“. Rok 2015 priniesol v číslach 16,6 km nových 

a 83,1 km obnovených cykloturistických trás. V tomto roku sa cykloturistické trasy trenčianskej 

župy predĺžili dovedna o 66 km. Pribudlo 45 nových cyklosmerovníkov, smeroviek a tabuliek. 

Kilometre maľovaného značenia „C“ vzrástli z pôvodného počtu 121,9 v roku 2015 na 165,7 

v roku 2016.  
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