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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

        

   

Trenčín, 22. máj 2018 
Cykloautobusy bude môcť verejnosť v TSK využiť aj túto sezónu. Po prvýkrát vyrazia 
už v máji na BikeFest 2018 

Minulé leto Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) premiérovo zaviedol jazdy cykloautobusov, ktoré 
mali vybrané atraktívne lokality spraviť pre cyklistov dostupnejšími na spoznanie. V letnej sezóne 
2018 sa autobus s cyklovozíkom vráti nielen s osvedčenou linkou, ale aj s úplne novou, dlhšou 
trasou vedúcou až cez 3 okresy. 

Na BikeFest vás dovezie cykloautobus zdarma 
Vôbec prvýkrát sa na krajských cestách predstavili autobusy s cyklovozíkom počas minuloročného 
cyklistického podujatia BikeFest. Nadšení milovníci jazdy na dvoch kolesách tak mali možnosť 
cestovať z Nového Mesta nad Váhom cez Beckov až do Kálnice, dejiska jedného z najznámejších 
cyklistických festivalov v Trenčianskom kraji s využitím cykloautobusu. „Po vzore z minulého roka 
plánujeme prvú jazdu cykloautobusu o týždeň skôr, ako je oficiálny začiatok sezóny, v ktorej 
cykloautobusy budú jazdiť pravidelne. Verejnosť bude mať opäť možnosť vyskúšať si autobus s 
cyklovozíkom počas festivalu Bikefest, ktorý sa koná v dňoch 25. až 27. mája v Kálnici,“ uviedol 
Radovan Hladký, poverený riadeným Odboru dopravy na Úrade TSK. Najväčší bicyklový festival 
BikeFest 2018, na ktorý bude cyklobautobus premávať, sa aj tento rok uskutoční vďaka finančnej 
podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Do areálu v Kálnici dopraví návštevníkov festivalu s bicyklom bezplatná kyvadlová doprava. 
Cykloautobusy budú počas troch dní konania festivalu premávať zo železničnej stanice v Novom 
Meste nad Váhom, so zástavkou pri záchytnom parkovisku v Rakoľuboch až do Bike Parku Kálnica 
a späť. Časy cykloautobusov sú upravené tak, aby nadväzovali na príchody, resp. odchody vlakov 
z Nového Mesta nad Váhom a na jednotlivé dni programu BikeFestu 2018. Podrobný cestovný 
poriadok pripájame v prílohe. 

Majestátne kopce, historické hrady, turistické cesty či vodnú nádrž. To všetko a ešte viac 
ponúkne jazda cykloautobusom TSK. 
V poradí druhá sezóna jázd cykloautobusov oficiálne odštartuje 2. júna 2018. Fanúšikovia 
cyklistiky, turisti, ale i verejnosť budú môcť služby špeciálneho vozíka s kapacitou 24 bicyklov 
využívať opäť po dobu 3 mesiacov. 

Minulý rok cykloautobus premával po dvoch trasách. Veľkému záujmu cestujúcich sa tešila najmä 
linka vedúca z Trenčína do Dubodiela. Autobus s cyklovozíkom bude po tejto linke premávať aj 
toto leto, pokračovať však bude po novom až do Bánoviec nad Bebravou. Veľkou novinkou oproti 
minulému roku je však nová linka, po ktorej bude cykloautobus jazdiť. „Nová trasa vedie z Trenčína 
cez Dubnicu nad Váhom, Ilavu a Valaskú Belú až do Nitrianskeho Rudna. Výberom tejto trate 
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chceme cyklistickej verejnosti sprístupniť čo najväčšie územie kraja a prepojiť Považie s regiónom 
hornej Nitry. Okolie vybraných miest a obcí, cez ktoré bude cyklobus jazdiť, ponúka krásnu prírodu, 
rozmanité turistické trasy a iné zaujímavé miesta, vhodné na výlet či rekreáciu,“ priblížil trenčiansky 
župan Jaroslav Baška. 

Jazda novej linky cykloautobusu bude začínať na autobusovej stanici pod hradom Matúša Čáka 
v Trenčíne. Autobus s cyklovozíkom bude ďalej pokračovať cez Trenčiansku Teplú a Novú 
Dubnicu, odkiaľ je to len na skok do Trenčianskych Teplíc, turisticky obľúbeného kúpeľného mesta. 
Cyklisti, ktorí však obľubujú náročnejšie trate, sa môžu nechať doviezť až do Dubnice nad Váhom 
či Ilavy, odkiaľ vedú cesty cez krásnu prírodu na hrad Vršatec a hrad Červený Kameň. 

Z Ilavy cyklobautobus naberie smer Horná a Dolná Poruba, nad ktorými sa týči majestátny vrchol 
Vápeč, jeden z najkrajších vrcholov Strážovských vrchov. Ďalšou zastávkou cyklobautobusu je obec 
Valaská Belá, v ktorej blízkosti nájdeme rekreačnú oblasť Homôlka, centrum zimnej i letnej turistiky 
s čarovným výhľadom na hrebeň Javoriny, Tužinskú a Rajeckú dolinu či Malú Maguru a Súľovské 
vrchy. 

Cyklobautobus na ceste do svojho cieľa bude zastavovať aj v obci Temeš, ktorá je známa 
turistickou cestičkou na Temešskú skalu. Cez obec Liešťany bude jazda autobusu s cyklovozíkom 
pokračovať do Nitrianskeho Rudna, kde sa nachádza rovnomenná vodná nádrž, vhodná na letné 
športy a relax. Práve Nitrianske Rudno je konečnou stanicou tejto linky. Cyklobusy budú premávať aj 
opačným smerom z Nitrianskeho Rudna do Trenčína. Rozpis jázd cykloautobusu pripájame 
v prílohe správy. 

Linky cykloautobusou prevezú verejnosť až cez 4 okresy – Trenčiansky, Ilavský, Bánovský 
a Prievidzský, čím ponúknu fanúšikom cyklistiky možnosť spoznať pestrejšiu paletu prírodných krás 
Trenčianskeho kraja. „Je potešujúce, že sa vďaka iniciatíve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
môžu obyvatelia regiónu pohodlne prepraviť k vyhľadávaným turistickým cieľom. Nemusia byť pritom 
vytrvalostní športovci, aby za jeden deň zvládli aj stovky kilometrov s využitím prepravy 
cykloautobusom. Spoznávanie kraja a objavovanie krásnych miest zo sedadla bicykla je teraz 
dostupnejšie širšej verejnosti,“ vyjadrila svoj názor Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka krajskej 
organizácie cestovného ruchu Trenčín región. 

Odfoť sa s cyklobusom a vyhraj vecné ceny od TSK a KOCR 
S obľúbeným cykloautobusom sa vracia aj letná súťaž o skvelé ceny. Trenčianska župa spoločne 
s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región (KOCR) aj toto leto automaticky odmení 
každého cestujúceho, ktorý sa cyklobusom odvezie, odfotí a pošle túto fotku do správy na 
facebookovú fanpage Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorom bude fotka zároveň aj 
zverejnená. Pravidlá súťaže sú zverejnené v prílohe. 

Neváhajte a využite jedinečnú príležitosť získať vecné ceny od TSK a KOCR. Jednotlivci, 
skupiny priateľov či rodiny s deťmi, odfoťte sa so svojimi dvojkolesovými miláčikmi pri autobuse s 
cyklovozíkom a získajte v rámci súťaže „K vode či na hory, cyklobus ťa dopraví“ originálne 
darčeky. Posielať fotky môžete do 31. augusta 2018. Hurá do sedla bicykla objavovať krásy nášho 
kraja. 

https://www.facebook.com/trencianskazupa/

