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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 21. marec 2016 
Prvé pracovné stretnutie k Vrchárskej korune Trenčianskej 
 
S prebúdzajúcou sa jarou sa rozširujú aj možnosti športu na území Trenčianskeho kraja. 

Jedným zo spôsobov, ako aktívne tráviť svoj voľný čas, je i cyklistika. 

 

Zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a krajskej organizácie 

cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región sa stretli k téme podpory cyklistického projektu 

,,Vrchárska koruna Trenčianska“. Ten vznikol začiatkom kalendárneho roka 2016 

a jeho hlavným cieľom je propagácia krás Trenčianskeho kraja. Inak povedané, aj 

prostredníctvom cyklistiky je možné spoznávať vrcholy, kopce a iné miesta v kraji. 

Projekt je inšpirovaný obdobným projektom zo susednej Českej republiky – Vrchárska 

koruna Valašská. Organizátormi Vrchárskej koruny Trenčianskej sú Pavel Babica 

a Radoslav Tilandy. Výzvou pre každého zapojeného je za 6 mesiacov zdolať na bicykli 

20 určených kopcov, resp. miest a odfotografovať sa pri nich. 

 

„Projekt vo výraznej miere podporuje domáci cestovný ruch a cyklistiku v Trenčianskom 

kraji. Tí nadšenci, ktorí absolvujú všetkých 20 kopcov Vrchárskej koruny Trenčianskej, 

nielenže spoznajú prírodné a historické krásy nášho kraja, ale majú možnosť získať 

hodnotné ceny od partnerov projektu. Zámerom TSK je do projektu vo veľkej miere 

zapojiť žiakov stredných škôl a podporiť zdravý životný štýl,“ ozrejmila Eva Frývaldská, 

výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región. 

 

Oficiálny začiatok celého projektu je naplánovaný na nedeľu 10.4.2016, keď bude na 

programe výjazd na jeden z 20 vrcholov. Projekt bude trvať do 1.11.2016. Pre viac 

informácií o projekte, ako aj o pripravovanej 1. etape kliknite na www.vkt-bike.sk príp. 

navštívte facebookovú stránku Vrchárska koruna Trenčianska. 

 

Zoznam 20 vrcholov Vrchárskej koruny Trenčianskej: 

1. Považský Inovec, 2. Machnáč, 3. Butkov - kríž, 4. Malý Jelenec, 5. Veľká Javorina, 6. Vršatec, 7. 

Javorník, 8. Mestský vrch – lúka, 9. Veľký Lopeník, 10. Vlčí vrch, 11. Hájnica, 12. Čiernachov, 13. 

Baske, 14. Tlstá hora, 15. Veľký Javorník, 16. Hrad Košeca, 17. Hrad Čachtice, 18. Panská Javorina, 

19. Hrad Tematín, 20. Bradlo – Mohyla M.R. Štefánika 

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Patrik Štrbák, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
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