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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

        

   

Trenčín, 13. september 2018 
Záujem o cykloautobusy rastie, v porovnaní s minulým rokom o takmer 70% 
 
Tri mesiace, dve autobusové linky, odmeňovaní súťažiaci a viac ako 250 prepravených bicyklov. To 
je krátky súhrn v poradí druhej sezóny jázd cykloautobusov Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK).  
 
Vďaka cykloautobusom Trenčianskej župy mali milovníci cyklistiky, rekreační jazdci, turisti i široká 
verejnosť možnosť druhý rok po sebe spoznávať prírodné krásy Trenčianskeho kraja zo sedačky 
svojho bicykla. Tohtoročná sezóna jázd autobusov so zapriahnutým vozíkom na prepravu až 24 
bicyklov priniesla novinky v podobe upravených autobusových liniek. Populárna trasa 
z Trenčína do Dubodiela bola predĺžená a končila až v Bánovciach nad Bebravou. Premiéru si 
naopak odbila úplne nová linka vedúca  z Trenčína s cieľovou zástavkou v Nitrianskom Rudne. 
 
Atraktívnosť jednotlivých trás sa odzrkadlila aj na celkovom počte prepravených bicyklov. V letnej 
sezóne trvajúcej od 1. júla 2018 do 2. septembra 2018 využilo služby cykloautobusov 251 osôb, 
čo je takmer 70% nárast cestujúcich oproti minulému roku, v ktorom bola možnosť prepravy 
bicykla s pomocou špeciálneho vozíka v kraji novinkou. Obe vyššie spomínané autobusové linky boli 
cyklistami využívané približne rovnako. O niečo väčší záujem však bol o trasu Trenčín – Dubodiel 
– Bánovce nad Bebravou, kde cykloautobusy prepravili o 13 bicyklov viac, ako na linke Trenčín – 
Nitrianske Rudno. „Po dvoch letných sezónach si dovolím tvrdiť, že autobusy so zapriahnutým 
cyklovozíkom majú v Trenčianskom kraji svoju budúcnosť. Svedčí o tom aj medziročný nárast 
cestujúcich, ktorí služby cykloautobusov využili. Táto služba v kraji je stále nová, ale verejnosť už 
počas druhého roku jej prevádzky ukázala, že si jazdu cykloautobusom postupne osvojila,“ uviedol 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol pred rokom jazdy cykloautobusov s cieľom rozvíjať 
cyklistickú infraštruktúru a turizmus v kraji. Vďaka tejto službe navštívilo počas posledných dvoch 
letných sezón krásne prírodné zákutia, vodné nádrže, hrady či iné historické miesta s bohatou 
minulosťou na území Trenčianskeho kraja už viac ako 400 nadšených cyklistov.  
 
Aj toto leto Trenčianska župa v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región 
odmenila každého, kto sa cykloautobusom odviezol a fotografiu z tohto momentu poslal na 
facebookovú fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
 
  

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/cykloautobusom-sa-tento-rok-dostanete-az-do-banoviec-nad-bebravou-po-ceste-sa-mozete-osviezit-kvalitnou-mineralnou-vodou.html?page_id=529691
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/spoznajte-vdaka-cykloautobusu-krasy-regionu-hornej-nitry-zo-sedla-bicykla-na-trase-trencin-nitrianske-rudno.html?page_id=528205
https://www.trencinregion.sk/
https://www.facebook.com/trencianskazupa/

